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คํานํา

“พลังงาน” เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ 
และเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหโลกของเรามีวิวัฒนาการและขับเคล่ือนไปขางหนา
อยางพลวัต ยิ่งโลกของเรามีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นเทาไหรก็ยิ่งสงผลทําให
ความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ซึ่งปญหาความมั่นคงดานพลังงาน
สงผลกระทบและมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลก
ไดมคีวามตระหนกัรูจงึไดมกีารริเริม่คนหาและพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ  ทีไ่มมวีนั
หมดไปจากโลก เชน แสงอาทิตย ลม นํ้า ความรอนใตพิภพ เปนตน 

สวนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเอง ทีผ่านมาไดมกีรอบความรวมมอื
ดานพลงังานระหวางชาตสิมาชกิอาเซยีน (ASEAN Energy Cooperation) ซ่ึงเปน
กรอบความรวมมอืทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานของการเสริมสรางความมัน่คงและความยัง่ยนื
ดานพลังงานในภูมิภาค ที่ครอบคลุมถึงประเด็นดานสุขภาพอนามัย ความมั่นคง
ปลอดภยั และสิง่แวดลอม ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิภารกจิตางๆ ภายใตแผนปฏบิตักิาร
อาเซียนวาดวย “ความรวมมือดานพลังงานป 2553 - 2558” (ASEAN Plan 
of Action on Energy Cooperation: APAEC) ใน 7 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นมี
โครงการพฒันาพลงังานทีส่ามารถนาํกลบัมาใชใหมได ยิง่เปนการเนนยํา้ใหเห็นวา
อาเซยีนมคีวามตระหนกัรูและใหความสาํคญักบัการคนหาและพฒันาพลงังานทดแทน
เพิ่มมากขึ้น 

สาํหรบัประเทศไทย เนือ่งดวยมแีหลงพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) 
อยูในปรมิาณทีค่อนขางนอย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศมหาอาํนาจดานพลังงาน
ของโลก ซึ่งหากประเทศมหาอํานาจเหลานั้นเกิดภาวะวิกฤตดานพลังงานยอม
สงผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเล่ียงไมได และดวยเหตุน้ีสงผลให
ประเทศไทยมคีวามตระหนกัรูถงึปญหาความมัน่คงดานพลงังานทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้
ในอนาคต จึงกําหนดใหปญหาดังกลาวเปนวาระแหงชาติ เนื่องจากพลังงานเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติในมิติตางๆ ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร เทคโนโลยี ฯลฯ รัฐบาลจึงไดมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานออกมาโดยใชชื่อวา “แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
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และพลงังานทางเลอืก 10 ป (2555 – 2564)” (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP 2012 – 2021) ซึ่งแผนฯ ดังกลาวนับเปนความพยายามของรัฐบาล
ที่จะสงเสริมและกระตุ นใหทุกภาคสวนไดตระหนักรู และหันมาผลิตและใช
พลังงานทดแทนใหมากขึ้น 

ศนูยศกึษายุทธศาสตร สถาบันวชิาการปองกนัประเทศ ถอืเปนหนวยงานหลกั
ที่มีความรับผิดชอบงานทางวิชาการดานยุทธศาสตรและความมั่นคงของประเทศ 
ไดตระหนักถึงปญหาความมั่นคงดานพลังงานซึ่งเปน ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่
สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติได ดังนั้น จึงไดจัดทําเอกสารทางวิชาการ 
(Working paper) ฉบบันีข้ึน้ เพือ่ศกึษาถงึรปูแบบพลังงานทดแทน (Renewable 
Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหนา

   
ศูนยศึกษายุทธศาสตร

กันยายน 2558
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 4 แผนภาพที่ 2.3 การแสดงปริมาณความตองการใชพลังงาน 18
  ของโลกของกลุมประเทศตางๆ (พ.ศ. 2547 - 2573)
 5 แผนภาพที่ 2.4 การแสดงปริมาณการใชพลังงานจากแหลงตางๆ  19 
  ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2573 (ค.ศ. 2004 - 2030)
 6 แผนภาพที่ 3.1 การแสดงการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ  36
  (Fossil) จําแนกตามชนิดของพลังงาน
 7 แผนภาพที่ 3.2 การแสดงการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ  37
  (Fossil) จําแนกตามสาขา
 8 แผนภาพที่ 3.3 การแสดงการผลิตพลังงานจําแนกตามชนิด 38
  ของพลังงาน
 9 แผนภาพที่ 3.4 การแสดงการนําเขาพลังงานจําแนกตามชนิด 39
  ของพลังงาน
 10 แผนภาพที่ 3.5 การแสดงการสงออกพลังงานจําแนกตามชนิด 40
  ของพลังงาน
 11 แผนภาพที่ 3.6 การแสดงการใชเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต 41
  พลังงานไฟฟา 
 12 แผนภาพที่ 3.7 การแสดงการใชพลังงานทดแทน 43
 13 แผนภาพที่ 3.8 การแสดงการใชพลังงานทดแทน 44
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สารบัญแผนภาพ (ตอ)

ลาํดบัที ่  หน้า

 14 แผนภาพที่ 3.9 การแสดงการผลิตพลังงานไฟฟา 45
  จากพลังงานทดแทน 
 15 แผนภาพที่ 3.10 การแสดงการผลิตพลังงานความรอน 46
  จากพลังงานทดแทน 
 16 แผนภาพที่ 3.11 การแสดงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 46
  จากพลังงานทดแทน 
 17 แผนภาพที่ 3.12 การแสดงการลงทุนดานพลังงานทดแทน 47
 18 แผนภาพที่ 3.13 การแสดงสถานการณการอนุรักษพลังงาน 48
 19 แผนภาพที่ 4.1 การแสดงศักยภาพและความเหมาะสม 96
  ในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทน
  ของประเทศสมาชิกอาเซียน
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“พลังงาน” เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ 

และเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหโลกของเรามีวิวัฒนาการและขับเคล่ือนไปขางหนา
อยางพลวัต อีกทั้งยังเปนปจจัยเกื้อหนุนที่ชวยสงเสริมใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (เครื่องใชไฟฟา และเทคโนโลยี) พลังงานเปนตัว
ขับเคลื่อนใหระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
และยิง่มปีระชากรโลกเพิม่จาํนวนมากขึน้เทาไหรกย็ิง่สงผลทาํใหความตองการใช
พลังงานเพ่ิมมากข้ึนเทานัน้ ทีผ่านมาเรามกัพบเหน็หรอืรบัรูขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ 
อยูบอยครัง้ถงึปญหาการขาดแคลนพลงังาน การคนพบและพัฒนาแหลงพลังงาน
ใหมๆ  และการแยงชงิทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ปนวตัถุดิบในการแปรรูปเปนพลังงาน 
เปนตน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณตางๆ เหลานี้ สืบเนื่องมาจากแหลง
พลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ของโลกเริ่มมีปริมาณลดนอยลง ขณะที่
ความตองการใชพลงังานเพิม่สงูขึน้ ซึง่นบัวาเปนสิง่ทีส่วนทางกนัอยางสิน้เชงิ และ
เปนสญัญาณอันตรายท่ีกระตุนเตอืนใหทกุประเทศตระหนกัรูถงึปญหาความมัน่คง
ดานพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงปญหาดังกลาวมีความเก่ียวพันและ
เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติดวย

ปญหาความมัน่คงดานพลงังาน (การขาดแคลนพลงังาน) ถอืเปนภัยคกุคาม
ความมั่นคงรูปแบบใหม ที่มีความเชื่อมโยงและสงผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความ
มั่นคงของมนุษย (Human Security) ความมั่นคงทางสังคมหรือชุมชน (Social/
Community Security) และความมั่นคงของชาติ (National Security) เปนตน 
อีกทั้ง พลังงานยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยเสริมสรางพลังงานอํานาจของชาติ

และดวยแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ของโลก มีปริมาณ
ทีค่อนขางจาํกดั ฉะนัน้ “พลงังาน” จึงกลายเปนสินคาท่ีมคีวามเปนสากลและสําคัญ
อยางมากกับทุกประเทศ โดยมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหวางกันอยูตลอดเวลา 
ไมวาจะมีราคาสูงเทาไหร ตัวอยางที่เราสามารถมองเห็นไดชัดเจน คือ นํ้ามัน
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ปโตรเลียม ถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟา ที่มีการซื้อขายระหวางกัน 
จากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง จากซีกโลกตะวันตกไปยังซีกโลกตะวันออก 
จากตะวนัออกกลางมายงัทวปีเอเชยี เปนตน และหากประเทศใดมหีรอืเปนประเทศ
ผูครอบครองแหลงพลงังาน ประเทศนัน้ๆ กจ็ะมีพลังอาํนาจในการเจรจาตอรองกบั
ประเทศอืน่ๆ ไดมากเชนกัน และยิง่สถานการณของแหลงพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ 
(Fossil) (นํา้มนัปโตรเลยีม ถานหนิ กาซธรรมชาต)ิ นบัวนัยิง่มปีรมิาณลดนอยลงไป
เรื่อยๆ ก็ยิ่งสงผลทําใหพลังงานทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

ปจจบุนั ประเทศมหาอาํนาจบางประเทศ (สหรัฐฯ จีน ฯลฯ) ไดมกีารริเร่ิม
คนหาและพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได หรือ
แหลงพลังงานที่ไมมีวันหมดไปจากโลกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังไดมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิด จากการท่ีตองพึ่งพาแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) อยาง
นํา้มนัปโตรเลยีม กาซธรรมชาต ิและถานหนิเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนวัตถดิุบท่ีใชแลว
หมดไป ไมสามารถนํากลบัมาใชใหมได มาเปนพลงังานทดแทนทีไ่ดมาจากแสงอาทติย 
ลม นํ้า ความรอนใตพิภพ ฯลฯ แทน ซึ่งแหลงพลังงานเหลานี้เปนแหลงพลังงาน
ที่ไมมีวันหมดไปจากโลก สามารถนํากลับมาใชใหมได เปนพลังงานสะอาด และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน การนําขาวโพดมาผลิตเปนเอทานอลของ
สหรัฐฯ การใชออยมาผลิตเปนเอทานอลของบราซิล การใชมันสําปะหลังมาผลิต
เปนเอทานอลของจนี เปนตน แตเนือ่งจากนวัตกรรมและเทคโนโลยใีนกระบวนการ
ผลติพลงังานทดแทนจากแหลงวตัถุดบิเหลาน้ี ยงัไมมปีระสิทธภิาพมากพอจึงสงผล
ทาํใหประเทศตางๆ ตองขยายพืน้ทีใ่นการเพาะปลกูพชืพลงังานเหลานีเ้พิม่มากขึน้ 
และน่ันยอมหมายถึงสัดสวนของพื้นท่ีสําหรับการเพาะปลูกอาหารลดลง โดย
พืชพลังงานกําลังเขามาแทนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคง
ดานอาหารในอนาคตได

สวนภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมทีรพัยากรดานพลงังานทีห่ลากหลาย 
(แหลงน้ํา ปโตรเลียม ถานหิน กาซธรรมชาติ ฯลฯ) สามารถนํามาเปนวัตถุดิบ
ในการแปรรปูเปนพลงังานได ซึง่แหลงทรพัยากรเหลานีก้ระจายตวัอยูในประเทศตางๆ 
กลาวคือ ทางตอนเหนือของประเทศไทยอยางประเทศ สปป.ลาว และเมียนมา 
เปนประเทศที่อุดมไปดวยปาไมอันเปนตนกําเนิดของแมนํ้าลําธาร จึงสงผลทําให
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ทัง้ประเทศ สปป.ลาว และเมียนมา มศีกัยภาพในการนาํนํา้มาผลิตเปนพลังงานไฟฟา 
สวนทางตอนใตของประเทศไทยอยางประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซีย และบรไูน เปน
ประเทศท่ีอดุมไปดวยแหลงปโตรเลยีม กาซธรรมชาติ และถานหนิเปนจาํนวนมาก 
ซึง่สามารถนํามาแปรรปูเปนพลงังานไดหลายรปูแบบ เปนตน จากขอมลูทีก่ลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวากลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงปจจุบัน
ไดมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซยีนแลวนัน้ มคีวามหลากหลายทางดานวตัถดุบิ
ที่จะนํามาใชผลิตเปนพลังงานสําหรับใชในภูมิภาค แตเนื่องดวยความแตกตาง
ทางชาตพินัธุของชาตสิมาชกิฯ ระดบัการพฒันาประเทศ ระบบเศรษฐกจิ แนวคดิ
ทางการเมืองการปกครอง และนโยบายดานพลังงาน จึงสงผลทําใหชาติสมาชิกฯ 
เกิดชองวางระหวางกัน แตดวยความตระหนักรูถึงความมั่นคงดานพลังงานที่
เหมอืนกนั ชาตสิมาชกิฯ จงึมแีนวคดิทีจ่ะบริหารจัดการพลังงานรวมกนัเพ่ือทาํให
ภูมิภาคฯ มีความมั่นคงดานพลังงานมากยิ่งขึ้น

ที่ผานมาชาติสมาชิกอาเซียนเองไดมีกรอบความรวมมือดานพลังงาน
ระหวางชาติสมาชิกฯ (ASEAN Energy Cooperation) โดยเปนความรวมมือ
ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเสริมสรางความมั่นคงและความยั่งยืนดานพลังงาน
ในภูมิภาค ท่ีมีความครอบคลุมถึงประเด็นทางดานสุขภาพอนามัย ความมั่นคง
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันไดมีการดําเนินพันธกิจตางๆ ภายใตแผน
ปฏิบัติการอาเซียนวาดวย “ความรวมมือดานพลังงานป พ.ศ. 2553 – 2558” 
หรอื ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC ทีม่จีดุมุงหมาย
เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานมวลรวมของชาติสมาชิกอาเซียนลงใหไดอยางนอย 
8 เปอรเซ็นต ภายในป 2558 ผานโครงการดานพลังงานใน 7 โครงการ ไดแก 
การเช่ือมโยงระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน การเช่ือมโยงทอสงกาซธรรมชาติ
ของอาเซียน การพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาด การพัฒนาพลังงานที่สามารถ
นํากลับมาใชใหมได การสงวนและรักษาประสิทธิภาพของพลังงาน การกําหนด
นโยบายและแผนพลังงานของภูมิภาค และการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร1 ซึ่ง

1 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. เรื่อง “การสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ของชาตสิมาชกิอาเซยีน”. เอกสารประกอบการประชมุสมัมนาทางวชิาการ. ศนูยอาเซยีนศกึษา สถาบันวชิาการ
ปองกันประเทศ ครั้งที่ 3/57. วันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2557. ณ โรงแรม ทาวน อิน ทาวน. 2557. น. 1 – 3.
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เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จะสงผลทําใหชาติสมาชิกอาเซียน
มโีครงขายดานพลงังานทีเ่ชือ่มโยงระหวางกนัมากยิง่ขึน้ โดยมเีปาหมายเพือ่เตรยีม
ความพรอมรับมือกับความตองการใชพลังงานของอาเซียนในอนาคต และเพื่อ
เปนการกระจายความเสีย่งและแบงปนแหลงทรพัยากรทีใ่ชเปนวตัถดุบิในการผลติ
พลังงาน ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของกระทรวงพลังงานรวมกับทบวงพลังงาน
ระหวางประเทศ เรื่อง “แนวโนมพลังงานโลกในอนาคต ฉบับป พ.ศ. 2556” ที่มี
เนื้อหาระบุวา “ระบบเศรษฐกิจของอาเซียนจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 3 เทา” 
ซึ่งจะสงผลทําใหอัตราความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย และส่ิงท่ี
สาํคัญทีสุ่ดอีกประการหนึง่ทีช่าตสิมาชกิอาเซยีนตางกม็คีวามตระหนกัรวมกนั คอื 
ในกระบวนการแปรรปูหรอืขัน้ตอนในการผลติพลงังานในรปูแบบตางๆ นัน้ยอมจะตอง
ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

จากโครงการความรวมมือดานพลังงานของอาเซียน ทั้งหมด 7 โครงการ 
เราจะพบวามโีครงการในสาขาทีม่คีวามเก่ียวของกบัการพฒันาพลงังานทีส่ามารถ
นํากลับมาใชใหมไดหรือพลังงานทดแทนอยู 1 โครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ชาติสมาชกิอาเซยีน เริม่มีความตระหนกัรูถงึปญหาความมัน่คงดานพลังงานทีกํ่าลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงสงผลทําใหชาติสมาชิกอาเซียนตางก็จัดทํายุทธศาสตร
และนโยบายที่มุงเนนสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนภายในประเทศหันมาผลิต
และใชพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น 

สําหรับประเทศไทย เนื่องดวยมีทรัพยากรที่เปนแหลงพลังงานจาก
ซากดกึดาํบรรพ (Fossil) อยูในปริมาณทีค่อนขางจํากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
มหาอํานาจดานพลังงานของโลกอยางสหรัฐฯ และประเทศในตะวันออกกลาง 
ซึ่งเมื่อประเทศเหลาน้ีเกิดภาวะวิกฤตดานพลังงานก็จะสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ท่ีผานมาประเทศไทยไดมีความตระหนักรู
ถงึปญหาความมัน่คงดานพลงังาน จึงไดมกีารกาํหนดใหปญหาดงักลาวเปนวาระแหงชาติ
และใหความสําคัญอยู ในลําดับตนๆ เนื่องจาก “พลังงาน” เปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญและเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติในมิติตางๆ ท้ังมิติทางดาน
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การทหาร เทคโนโลยี ฯลฯ ซึง่ประเทศไทยโดยกระทรวง
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พลงังานไดมกีารกําหนดแผนยทุธศาสตรดานพลงังานออกมาภายใตชือ่ “แผนพฒันา
พลังงานทดแทน 10 ป (ป พ.ศ. 2555 - 2564)” หรือ “Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012 - 2021” ซึ่งสาระสําคัญในแผนฯ ไดระบุถึง
มาตรการที่กําหนดใหประเทศไทยเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหมากข้ึน 
จาก 7,413 กโิลตนั ในป พ.ศ. 2555 เพ่ิมเปน 25,000 กิโลตัน ภายในป พ.ศ. 2564 
หรือคิดเปน 25 เปอรเซ็นต ของสัดสวนการใชพลังงานท้ังหมดของประเทศไทย 
ซึ่งแผนฯ ดังกลาวนับเปนความพยายามของประเทศไทยที่จะสงเสริมและกระตุน
ใหทุกภาคสวนไดตระหนักรูและหันมาใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น2

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ไดกําหนดใหประเด็นความมั่นคงดานพลังงานเปน 1 ใน 5 ประเด็นสําคัญของ
แผนยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 โดยในแผนฯ มุงเนนใหความสําคัญกับประเด็นดานการสงเสริมให
ภาคเกษตรกรเพาะปลกูพชืพลงังาน (ขาวโพด มนัสาํปะหลงั ออย ปาลมนํา้มนั ฯลฯ) 
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และพืชพลังงานกลุมนี้สามารถนําไปใชประโยชน
ไดมากกวา 1 อยาง กลาวคือ สามารถนํามาใชเปนทั้งอาหารของมนุษย (Food) 
อาหารสัตว (Feed) และนํามาผลิตเปนพลังงาน (Fuel) ได เปนตน

สวนทิศทางดานพลงังานทดแทนของประเทศไทยนัน้ รัฐบาลไดเลง็เหน็ถงึ
ความสําคัญของพลังงานทดแทน จึงไดมีกําหนดนโยบายที่สงเสริมใหหนวยงาน
ทางดานการศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
เพิ่มมากขึ้น ตัวอยางเชน กระทรวงเกษตรและกระทรวงพลังงานไดมีการนํา
พืชพลังงานอยางปาลมนํ้ามันมาผลิตเปนนํ้ามันไบโอดีเซล (B5) พรอมทั้งมี
การกาํหนดมาตรการเชงิบงัคบัใหโรงงานอตุสาหกรรมและภาคประชาชนหนัมาใช
นํา้มนัไบโอดเีซลสตูร “Green Diesel” มากข้ึน เปนตน สําหรับการผลิตเอทานอล
ในปจจบุนั ภาครัฐไดมกีารสงเสรมิใหเกษตรกรขยายพืน้ทีใ่นการปลกูมนัสาํปะหลงั
และออยเพิ่มมากข้ึนเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล โดยใน

2 ศนูยศึกษายทุธศาสตร สถาบันวชิาการปองกันประเทศ. เร่ือง “พลงังานทดแทนของประเทศไทยและ
อาเซียน”. เอกสารประกอบการประชมุเชงิสมัมนาทางวชิาการ. วนัจนัทรที ่18 สงิหาคม 2557. ณ หองประชมุ 
ชั้น 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. 2557. น. 1 - 2.
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ป พ.ศ. 2556 พบวา โรงงานแปรรปูหรอืผลติภณัฑนํา้ตาลเกอืบทกุแหงในประเทศไทย 
ไดมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับใชผลิตเอทานอลเพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม
ในโรงงานอีกครั้ง ซึ่งนับเปนการตอยอดและใชประโยชนจากพืชอาหารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และคาดการณวาพื้นท่ีเพาะปลูกพืชพลังงานของประเทศไทย
ในอนาคต มแีนวโนมวาจะขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบ
ตอพืน้ทีเ่พาะปลูกพชือาหารชนดิอ่ืนๆ ได ซึง่รฐับาลเองกไ็ดพยายามกาํหนดนโยบาย
และมาตรการตางๆ ออกมาเพื่อปองกันและสรางความสมดุลระหวางสัดสวน
ของพื้นที่เพาะปลูกตางๆ และเพื่อไมใหประเทศไทยตองประสบกับปญหา
การแยงชิงพื้นที่สําหรับเพาะปลูกพืชพลังงานและพืชอาหาร3 ในอนาคต

ดวยเหตุนี้ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จึงได
เล็งเห็นถึงความสําคัญและจําเปนที่จะตองศึกษาสถานการณดานพลังงาน
ของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย โดยเฉพาะปจจัยตางๆ ที่อาจจะสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของประเทศ และเพ่ือเปนการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ของประเทศไทย ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
จงึทาํการศกึษา เรือ่ง “รปูแบบพลงังานทดแทน (Renewable Energy) ทีเ่หมาะสม
กับประเทศไทยในทศวรรษหนา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ
ดานพลงังานของโลก ภูมิภาค และประเทศไทยในปจจบุนั และเพือ่ศกึษาถงึรปูแบบ
พลงังานทดแทน (Renewable Energy) ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยในอกี 10 ขางหนา 
ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร
ดานพลังงานของประเทศไทย ตอไป

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณดานพลังงานของโลกและภูมิภาคในปจจุบัน
1.2.2 เพื่อศึกษาสถานการณดานพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน

3 อภิชาติ พงษศรีหดุลชัย และคณะฯ. เรื่อง “ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย”. 
รายงานวจิยั. สถาบนัระหวางประเทศเพือ่การคาและการพฒันา (องคการมหาชน) International Institute 
for Trade and Development (Public Organization). 2556. น. 37 – 40.
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1.2.3 เพือ่ศกึษารปูแบบพลงังานทดแทน (Renewable Energy) ทีเ่หมาะสม
กับประเทศไทยในทศวรรษหนา

1.3 ขอบเขตในการศึกษา
การศกึษา เรือ่ง “รปูแบบพลงังานทดแทน (Renewable Energy) ทีเ่หมาะสม

กับประเทศไทยในทศวรรษหนา” ไดมีการแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ศึกษาสถานการณดานพลังงานในภาพรวมของโลกและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนที ่2 ศกึษาสถานการณดานพลังงานในประเทศไทยวามกีารเปลีย่นแปลง

เปนไปในทิศทางใด ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของความตองการใชพลังงาน
ของประเทศ เปนปจจัยที่สามารถบงชี้ถึงระดับการพัฒนาประเทศในภาพรวมได 

สวนที่ 3 ศึกษาถึงรูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ทั้งในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ของประเทศไทยในการผลติและพฒันาพลงังานทดแทน เพือ่ใชทดแทนการนาํเขา
พลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) และเพ่ือทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ดานพลังงานมากย่ิงข้ึน รวมทั้งศึกษานโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานของ
รัฐบาล เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคและมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับ
สถานการณปจจุบัน

1.4 วิธีการในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในลักษณะการเชื่องโยง

ปรากฏการณตางๆ ที่กอใหเกิดปญหาความม่ันคงดานพลังงานในระดับตางๆ 
ทั้งระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย และเปนปญหาที่ประเทศตางๆ ทั่วโลก
กําลังเผชิญกันอยู ณ ขณะนี้ อีกทั้ง ศึกษาวิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
ดานพลงังานของประเทศไทย โดยมุงเนนเฉพาะพลงังานทดแทน ซ่ึงมรีายละเอียด
วิธีการศึกษา ดังนี้
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1.4.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก วารสาร 
บทความ หนังสือพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส หนังสือทั่วไป สารนิพนธ วิทยานิพนธ 
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน และ เขารวมการประชุมสัมมนา
ทางวชิาการและการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีห่นวยงานตางๆ จัดข้ึน โดยเฉพาะหวัขอ 
ที่มีความเก่ียวของกับปญหาการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน
อยางยั่งยืน ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ฯลฯ 

1.4.2 การจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดมสมอง (Brain 
Storming) จากผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการดานพลังงานทดแทนใน 3 ระดับ 
ไดแก ระดบันโยบาย หนวยงานขบัเคลือ่น และผูปฏบัิติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมลูเชงิลึก
ที่สามารถนํามาใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต 
(10 ป)

1.4.3 ประมวลและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาท้ังหมด จัดทํา
เปนขอเสนอแนะเชงินโยบายความมัน่คงดานพลังงานใหแกรัฐบาลและหนวยงาน
ดานความมั่นคง และจัดทําเปนเอกสารวิชาการ (Academic Working Paper) 
ฉบับสมบูรณ เพื่อเผยแพรขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจนําไป
ใชประโยชนตอไป

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง “รูปแบบพลังงานทดแทน (Renewable 

Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหนา” มีรายละเอียด ดังนี้ 
(แผนภาพที่ 1.1)

1.5.1 ศึกษาสถานการณปจจุบันดานพลังงานในภาพรวมในระดับโลก
และภูมิภาค โดยเฉพาะกลุมประเทศมหาอํานาจดานพลังงาน และกลุมประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.5.2 ศึกษาสถานการณดานพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน รวมทั้ง
ความตองการใชและศักยภาพในการผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย 



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

หน้าที่  9

1.5.3 ศกึษาขอมลูจากเอกสารทางวชิาการและรายงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบั 
เรื่อง “พลังงานทดแทน” โดยมุงเนนศึกษาถึงพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ที่มี
ความเหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

1.5.4 การเกบ็รวบรวมขอมลูจากการจดัสมัมนากลุมยอย (Focus Group) 
และการเขารวมฟงการสมัมนาทางวชิาการภายใตหวัขอ เรือ่ง “พลงังานทดแทน” 
ซึ่งการจัดหรือเขารวมสัมมนาในแตละครั้งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

1.5.5 ขอมูลที่ไดสามารถนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเสนอตอหนวยงานระดบันโยบาย หนวยงานขบัเคลือ่น และภาคประชาชน 
(ผูปฏิบตั)ิ ทีม่คีวามเกีย่วของกับกระบวนการผลติและพฒันาพลงังานทดแทนของ
ประเทศไทย

แผนภาพที่ 1.1
การแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
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1.6 นิยามคําศัพทในการศึกษา
พลงังาน หมายถงึ สิง่ท่ีมีความสามารถในการทํางานซ่ึงมอียูในตัวของมนัเอง 

ไดแก พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และพลังงานจากซากดึกดําบรรพ 
(Fossil) นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสิ่งท่ีอาจใหงานได เชน เช้ือเพลิง ความรอน 
และไฟฟา เปนตน 

พลังงานขั้นตน หมายถึง ทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 
กอนที่จะนํามาแปรรูปหรือมีอยูเดิมแลวตามธรรมชาติ ไดแก นํ้า แสงแดด ลม 
เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เชน นํ้ามันดิบ ถานหิน กาซธรรมชาติ พลังงานใตพิภพ 
แรนิวเคลียร ไมฟน แกลบ ชานออย เปนตน

พลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Energy Fossil) หมายถงึ พลงังานสิน้เปลอืง 
(Nonrenewable Energy) พลงังานท่ีใชแลวหมดไป และไมสามารถสรางขึน้ใหมได 
หรือตองใชระยะเวลากวารอยลานปจึงจะสามารถสรางขึ้นมาใหมได ไดแก 
นํ้ามันปโตรเลียม ถานหิน และกาซธรรมชาติ ซ่ึงพลังงานประเภทนี้มีปริมาณ
อยูอยางจํากัด

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) หมายถึง พลังงานท่ีไดมาจาก
ธรรมชาติ ไมมีวันหมดไปจากโลก สามารถนํากลับมาใชใหมได และเปนพลังงาน
สะอาด หรือบางกลุมเรียกวา “พลังงานสีเขียว” เนื่องจากไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล 
พลังงานชีวภาพ พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานขยะ

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
หมายถึง พลังงานที่ใชไมมีวันหมดไปจากโลกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ 
พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานขยะ ที่นํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเปนพลังงานไฟฟาใชในประเทศไทยเทานั้น
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะได้รับ
1.7.1 ทราบถึงสถานการณดานพลังงานของโลกและภูมิภาคในปจจุบัน 

และขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง แนวโนม และสถานการณ
ดานพลังงานทั้งในระดับโลกและภูมิภาค เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับปญหา
ที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทย 

1.7.2 ทราบถึงสถานการณดานพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน 
และปญหาอุปสรรคในระดับตางๆ อันจะนําไปสูการตระหนักรูของทุกภาคสวน
เกี่ยวกับสถานการณดานพลังงานภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลทําใหภาคสวนตางๆ 
หันมาใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.7.3 ทราบถงึรปูแบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ทีเ่หมาะสม
กับประเทศไทยในทศวรรษหนา อันจะนําไปสูการลดปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เปน
ปจจัยดานลบตอการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนหันมาผลิต พัฒนา และ
ใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 2
สถานการณด้านพลังงานของโลกและภูมิภาค

“พลงังาน” เปนปจจัยพืน้ฐานทีส่าํคัญและจาํเปนอยางยิง่ตอการพฒันาประเทศ 
และเกือบทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของมนุษย 
ยอมมีความจําเปนจะตองใชพลังงานเปนตัวขับเคล่ือนท้ังส้ิน เชน เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งปจจัยที่สงผลตออัตราความตองการ
ใชพลังงานที่เราสามารถมองเห็นไดชัดเจน คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรโลก และอตัราการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิ เปนตน ซึง่อาจกลาวไดวา 
“ยิ่งจํานวนประชากรและระบบเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นเทาไร ก็จะยิ่งสงผลทําให
อัตราการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นเทานั้น” 

พลังงานทีเ่ราใชกนัในชวีติประจาํวนัสวนใหญเปนพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ 
(Fossil) เชน นํา้มนัปโตรเลยีม ถานหิน และกาซธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงพลังงานเหลานี้
เปนตนเหตุท่ีกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผลพวงจากกระบวนการผลิต
และการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) นี้เองที่กอใหเกิดมลพิษตางๆ 
ซึง่สงผลกระทบท้ังตอสิง่แวดลอมและสิง่มชีวีติบนโลก เชน กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO

2
) กาซมีเทน (CH

4
) กาซไนตรัสออกไซด (N

2
0) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน 

(HFC) กาซเพอรฟลอูอโรคารบอน (PFC) กาซซลัเฟอรเฮกซะฟลอูอไรด (SF
6
) ฯลฯ 

ซึ่งกลุมกาซเหลานี้เปนตนเหตุที่ทําใหโลกของเราเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 
จนนาํไปสูการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและระบบนเิวศของโลก อนักอใหเกดิ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นตามมา

นอกจากน้ี “พลังงาน” มักจะเปนชนวนเหตุที่กอใหเกิดความขัดแยง 
การแยงชิง และขอพิพาทระหวางประเทศ ซ่ึงความขดัแยงในบางกรณมีกีารขยาย
วงกวางจนเกิดเปนสงครามขนาดใหญ เพือ่แยงชงิและครอบครองแหลงทรพัยากร 
(พลังงาน) และเมื่อเรากลาวถึงสถานการณดานพลังงาน เราจึงมีความจําเปน
ทีจ่ะตองกลาวถงึการใชพลงังานในภาพรวมของโลกดวย ทัง้ในสวนทีเ่ปนพลังงาน
จากซากดึกดําบรรพ (Fossil) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
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2.1 สถานการณด้านพลังงานของโลก
มนุษยเราเริ่มรูจักการนําเอาพลังงานมาใชประโยชนในการดําเนินกิจวัตร

ประจาํวนั ท้ังเพือ่การดํารงชพี การพฒันาระบบเศรษฐกจิ และการพฒันาประเทศ
มาตั้งแตยุคโบราณ โดยในยุคแรกๆ มนุษยเรานําพลังงานมาใชเพียงแคเพ่ือ
การดํารงชีวิตเทาน้ัน ตอมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป “พลังงาน” จึงถูกนํามา
ประยุกตใชกับกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น สงผลทําใหการใช
พลงังานเริม่เกดิความสิน้เปลอืงมากขึน้ ตวัอยางทีเ่ห็นไดชดั คอื เมือ่ยุคเกษตรกรรม
เปลีย่นมาเปนยคุอุตสาหกรรม หรอืทีเ่รยีกวา “การปฏวิตัอิตุสาหกรรม” ซึง่เกดิขึน้
ครั้งแรกในประเทศอังกฤษระหวางชวงศตวรรษที่ 18 – 19 โดยในยุคสมัยนั้น
ไดมีการนําเอาพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) อยางนํ้ามันปโตรเลียม 
ถานหิน และกาซธรรมชาติ มาใชเปนเชือ้เพลงิในการขบัเคลือ่นโรงงานอตุสาหกรรม
อยางกวางขวางและไดขยายวงกวางออกไปทั่วโลกในเวลาตอมา

ปจจุบัน โลกของเรามีความตองการใชพลังงานเพ่ิงสูงข้ึนเร่ือยๆ ขณะท่ี
แหลงพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) มอียูอยางจาํกดั ฉะนัน้ การใชพลงังาน
จึงมีความจําเปนตองตระหนักถึงความสมดุลระหวางความตองการใชกับปริมาณ
ของแหลงพลังงานที่ยังคงมีเหลืออยูดวย และดวยขอจํากัดเหลานี้เองสงผลทําให
ประเทศตางๆ ริเริ่มศึกษา คนควา และพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ เพื่อตอบสนอง
กบัความตองการของมนษุย โดยสิง่ท่ีประเทศตางๆ ตองตระหนกัถงึอกีประการหนึง่ 
คือ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ 
(Fossil) ซึ่งทั้งการนําพลังงานมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมมีความเชื่อมโยงกันไมสามารถแยกออกจากกันได



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716หน้าที่  14

แผนภาพที่ 2.1
การแสดงความสัมพันธระหวางพลังงาน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ

ที่มา : http://www.thailandenergyeducation.com

จากแผนภาพท่ี 2.1 แสดงใหเห็นถึงความสมัพนัธระหวางพลงังาน สิง่แวดลอม 
และเศรษฐกิจที่ไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ เมื่อระบบเศรษฐกิจของ
โลกมีการเติบโตหรือขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จะสงผลทําใหความตองการใชพลังงาน
เพิม่สงูขึน้ตามไปดวย และเมือ่มกีารใชพลงังานในอตัราทีส่งูขึน้ ผลลพัธทีถ่กูปลอย
ออกมาจากกระบวนการผลิตและใชพลังงานทั้งหลาย จะออกมาในรูปของเสีย
ลักษณะตางๆ เชน กาซ ของเหลว และของแข็ง เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้นดวย และจะเปนวัฏจักรอยูอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ ตราบใดที่
มนุษยเรายังคงตองพึ่งพาหรือใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) อยู 

จากความสัมพันธท่ีกลาวมาขางตน สามารถนํามาอธิบายถึงสถานการณ
ดานพลังงานของโลกที่กําลังดําเนินอยู ณ ปจจุบันไดเปนอยางดี เชน อัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิทีร่วดเรว็ และการเพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรโลก สงผลตอ
ปรมิาณความตองการใชพลงังานและปรมิาณของเสยีทีถ่กูปลอยออกมาในอนาคต
อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้

Energ y 
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2.1.1 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก 
จํานวนประชากรโลกเปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลกระทบตอสถานการณ

ดานพลงังานของโลก เพราะมนษุยทกุคนทีเ่กดิมายอมตองมกีารใชพลังงานท้ังส้ิน 
ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมขึน้อยูกบัความตองการของแตละบคุคล จากรายงาน
ขององคการสหประชาชาต ิ(UN) ซึง่ไดมกีารเกบ็รวบรวมและบนัทกึขอมลูเชงิสถติิ
เก่ียวกับจํานวนของประชากรโลก เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะหถึงแนวโนม
การเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากรโลกในอนาคต ซึ่งพบวาเมื่อป พ.ศ. 2538 
โลกของเรามจีาํนวนประชากรอยู ประมาณ 5.67 พนัลานคน ตอมาในป พ.ศ. 2548 
โลกมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ประมาณ 6.45 พันลานคน และในป พ.ศ. 2558 
โลกของเรามีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ประมาณ 7.2 พันลานคน 

นอกจากนีย้งั พบวา อตัราการเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากรโลกในปจจบุนั
เฉลีย่อยูทีป่ระมาณ 1.1 เปอรเซน็ตตอป หรอืเพิม่ขึน้ ประมาณ 75 ลานคนตอป และ
ยงัพบวาอตัราการเกดิของประชากรโลก มแีนวโนมวาจะลดนอยลง โดยคาดการณ
วาในป พ.ศ. 2563 อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจะลดตํ่า ประมาณ 
1 เปอรเซ็นต และจะลดตํ่าลงอีก ประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต ในป พ.ศ. 2593 
ซึ่งหมายความวาจํานวนประชากรโลกจะยังคงเพิ่มขึ้นตอไปเรื่อยๆ แตอาจจะมี
อัตราที่ตํ่าลงเทานั้น 

องคการสหประชาชาต ิ(UN) ยงัมกีารคาดการณอีกตอไปวาหลังป พ.ศ. 2743 
ไปแลว ประชากรโลกจะมจีาํนวนเพิม่สงูขึน้เล็กนอย ประมาณ 7,000 กวาลานคน 
และจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบจะคงที่ (อัตราการเกิดและตายใกลเคียงกัน) 
กลาวคอื ในทวปีเอเชยีจะมจีาํนวนประชากรเพ่ิมสูงขึน้มากทีส่ดุ ประมาณ 4,000 ลานคน 
หรอื 40 เปอรเซน็ต ของจาํนวนประชากรโลกทัง้หมด รองลงมา คอื ทวปีแอฟริกา
จะมีจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 1,000 ลานคน หรือ 15 เปอรเซ็นต 
ยุโรป ประมาณ 733 ลานคน หรือ 11 เปอรเซ็นต ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 
ประมาณ 589 ลานคน หรอื 9 เปอรเซน็ต และอเมรกิาเหนอื ประมาณ 352 ลานคน 
หรอื 5 เปอรเซน็ต ของประชากรโลกท้ังหมด จากขอมลูขององคการสหประชาชาติ 
(UN) ทาํใหเราทราบวาปรมิาณความตองการใชพลงังานขึน้อยูกบัอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนประชากรโลก
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2.1.2 ความต้องการใช้พลังงานในอนาคต 
ความตองการใชพลังงานในอนาคตจะมากข้ึนหรือนอยลงนั้น ข้ึนอยูกับ

ปจจัยตางๆ หลายประการ โดยเฉพาะอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก 
และอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งทั้งสองปจจัย
มีผลตอปริมาณความตองการใชพลังงานในอนาคต ซ่ึงสหรัฐฯ และกลุ ม
ประเทศอุตสาหกรรมกวา 26 ประเทศ ไดตระหนักถึงตัวแปรเหลานี้จึงไดรวมกัน
จดัตัง้หนวยงานช่ือ “Energy Information Administration: EIA” หรอื “อไีอเอ” 
โดยมีเปาหมายเพื่อเก็บบันทึกและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่มีผลตอสถานการณ
ดานพลังงานของโลก พรอมท้ังจัดทํารายงานชื่อ “International Energy 
Outlook” เพื่อเผยแพรไปยังประเทศตางๆ ซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับดังกลาว
ไดมกีารแบงกลุมประเทศตางๆ ออกเปน 6 กลุม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2.2 เพ่ือให
กลุมประเทศตางๆ สามารถศึกษาและทําความเขาใจถึงสถานการณและแนวโนม
ดานพลังงานของโลกท่ีกําลังดําเนินอยูไดงายขึ้น ซึ่ง “อีไอเอ” ไดจัดแบงกลุม
ประเทศตามลักษณะของภูมิรัฐศาสตรที่มีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกัน ดังนี้

แผนภาพที่ 2.2
การแสดงปริมาณความตองการใชพลังงานของโลกของกลุมประเทศตางๆ 

(พ.ศ. 2547 - 2573)

ที่มา : EIA. 2007. (Energy supply and Demand: trend and prospect)
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กลุมที่ 1 เปนกลุมประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized Countries) 
ประกอบดวย ประเทศที่เปนชาติสมาชิก “โออีซีดี” หรือ “Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD” ซึ่งมีชาติสมาชิก
มากกวา 30 ประเทศ และชาตสิมาชกิฯ สวนใหญมภีมูรัิฐศาสตรต้ังอยูในทวปียโุรป
และอเมรกิา สวนในทวปีเอเชยี ประกอบไปดวย ญีปุ่น ไทย และชาตสิมาชกิอาเซยีน
บางประเทศเทานั้น 

กลุมท่ี 2 เปนกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ประกอบดวย กลุมประเทศ
รสัเซยีเดมิทัง้หมด หรือทีเ่รยีกวา “EE/FSU” (Eastern Europe and the Former 
Soviet Union) ซึง่กลุมประเทศ “EE” ไดแก อัลบาเนยี บลัแกเรยี สาธารณรฐัเชก 
ฮังการี โปแลนด โรมาเนีย สโลวาเกีย และยูโกสลาเวีย สวนกลุมประเทศ “FSU” 
ไดแก เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย อารมีเนีย อาเซอรไบจัน เบลารุส คาซัคสถาน 
จอรเจีย อุซเบกิสถาน ยูเครน และรัสเซีย 

กลุมที่ 3 เปนกลุมประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย (Developing Asia) 
ประกอบดวย กลุมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กลุมที่ 4 เปนกลุมประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) ประกอบดวย 
อิรัก อิหราน คูเวต เลบานอน บารเรน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย เยเมน เปนตน

กลุมที่ 5 เปนกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา (Africa) ทั้งหมด
กลุมที ่6 เปนกลุมประเทศทีอ่ยูทางตอนกลางและตอนใตของทวปีอเมรกิา 

(Central and South America) 
จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของความตองการใชพลังงาน

ในอนาคต ที่มีความผันแปรไปตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและอัตรา
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ จากการศึกษา พบวา ปจจุบันการดําเนินชีวิตของ
ประชากรในหลายประเทศ กําลังมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกจิ และมคีวามเชือ่มโยงกบัความตองการใชพลงังานของกลุมประเทศ
นั้นๆ ดวย ตัวอยางเชน กลุมประเทศกําลังพัฒนาระหวางป พ.ศ. 2547 - 2573 
มีสัดสวนการใชพลังงานเพิ่มข้ึนจาก 47.5 เปอรเซ็นต เปน 227.6 เปอรเซ็นต 
ซึ่งสวนใหญจะเปนความตองการใชพลังงานในรูปแบบของนํ้ามันปโตรเลียม 
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สวนสาเหตุที่สงผลทําใหความตองการใชพลังงานของกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาในเอเชียเพิ่มขึ้นอยางมากนั้น เปนเพราะอัตราการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจในทวีปเอเชียที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.7 เปอรเซ็นตตอป ซึ่งสูงกวากลุมประเทศอื่นๆ และ
จะยงัคงมอีตัราเพิม่สงูขึน้อกี 2 เทา ในอกี 20 ปขางหนา ซ่ึงคดิเปน 65 เปอรเซ็นต 
ของความตองการใชพลังงานทั้งหมดของกลุมประเทศในทวีปเอเชีย

แผนภาพที่ 2.3
การแสดงปริมาณความตองการใชพลังงานของโลกของกลุมประเทศตางๆ 

(พ.ศ. 2547 - 2573)

ที่มา : EIA. 2007. (Energy supply and Demand: trend and prospect)

พลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) เปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป 
(นํา้มนัปโตรเลยีม ถานหิน และกาซธรรมชาต)ิ ซึง่จากแผนภาพที ่2.3 แสดงใหเหน็วา
โลกของเรามกีารใชพลงังานทดแทนเพยีง 13.3 เปอรเซน็ตเทานัน้ โดย 10.6 เปอรเซน็ต 
เปนพลังงานที่ไดมาจากพลังงานชีวมวล และอีก 2.7 เปอรเซ็นต เปนพลังงาน
ทีไ่ดมาจากพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ เชน แสงอาทติย พลงังานลม พลงังานนํา้ 
พลังงานขยะ พลังงานใตธรณีพิภพ ฯลฯ 
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แผนภาพที่ 2.4
การแสดงปริมาณการใชพลังงานจากแหลงตางๆ ระหวางป พ.ศ. 2547 - 2573 

(ค.ศ. 2004 - 2030)

ที่มา : EIA. 2007. (Energy supply and Demand: trend and prospect)

จากแผนภาพที่ 2.4 แสดงใหเห็นถึงปริมาณความตองการใชพลังงาน
ของโลกระหวางป พ.ศ. 2547 - 2573 (ค.ศ. 2004 - 2030) ซ่ึงจะเห็นไดวาพลังงาน
จากซากดึกดําบรรพ (Fossil) จะมีปริมาณความตองการใชสูงที่สุด รองลงมา 
คือ พลังงานจากถานหิน มีอัตราความตองการใชอยูที่ ประมาณ 74 เปอรเซ็นต 
ก าซธรรมชาติ มีอัตราความตองการใชอยู ที่  ประมาณ 65 เปอรเซ็นต 
นํ้ามันปโตรเลียม มีอัตราความตองการใชอยูท่ี ประมาณ 42 เปอรเซ็นต 
ในขณะที่พลังงานทดแทน มีอัตราความตองการใชอยูที่ ประมาณ 61 เปอรเซ็นต 
และพลังงานนิวเคลียร มีอัตราความตองการใชอยูที่ ประมาณ 44 เปอรเซ็นต 
ซึ่งพบวาอัตราความตองการใชพลังงานทดแทน มีอัตราที่นอยกวาพลังงานจาก
ซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
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2.1.3 ปริมาณของแหลงพลังงานสํารองที่ยังคงมีเหลืออยู 
จากรายงานของบริษัท บีพี ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญดานการสํารวจและ

พัฒนาแหลงพลังงาน โดยเฉพาะแหลงพลังงานประเภทนํ้ามันปโตรเลียมและ
กาซธรรมชาต ิซึง่ไดมกีารสํารวจและเกบ็บันทกึขอมูลเชงิสถิติเกีย่วกับปรมิาณของ
แหลงพลงังานสาํรองในภาพรวมของโลกทีย่งัคงเหลอือยู ณ ปจจบุนั (สาํรวจเมือ่เดอืน
มถินุายน 2554) พรอมทัง้จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณชือ่ “BP Statistical Review” ซ่ึงมี
เนื้อหาสําคัญที่อธิบายถึงปริมาณของแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
ที่ยังคงเหลืออยู ดังนี้ 

แหลงนํา้มนัปโตรเลยีม : ทีย่งัคงเหลอือยู สวนใหญอยูในประเทศตะวนัออกกลาง 
มปีรมิาณนํา้มนัปโตรเลยีมคงเหลอืมากท่ีสดุ ประมาณ 795.0 พนัลานบารเรล หรือ 
48.1 เปอรเซ็นต ของปรมิาณนํา้มนัปโตรเลยีมทีย่งัคงเหลอือยูทัง้หมดของโลก รองลงมา 
คือ อเมริกาใตรวมกับอเมริกากลาง มีปริมาณนํ้ามันปโตรเลียม ประมาณ 325.4 
พนัลานบารเรล หรอื 19.7 เปอรเซน็ต อเมรกิาเหนอื มปีริมาณนํา้มนัปโตรเลยีม ประมาณ 
217.5 พนัลานบารเรล หรอื 13.2 เปอรเซน็ต ยโุรป มปีรมิาณนํา้มนัปโตรเลยีม ประมาณ 
141.1 พันลานบารเรล หรอื 8.5 เปอรเซน็ต สวนบริเวณทีม่ปีรมิาณพลงังานสาํรอง
เหลอือยูคอนขางนอย ไดแก แอฟรกิา มปีรมิาณนํา้มนัปโตรเลยีม ประมาณ 132.4 
พนัลานบารเรล หรอื 8.0 เปอรเซน็ต และเอเชีย – แปซฟิก มปีรมิาณนํา้มนัปโตรเลยีม 
ประมาณ 41.3 พันลานบารเรล หรือ 2.5 เปอรเซ็นต ซึ่งยังคงเหลืออยูนอยที่สุด 

ในขณะที่กาซธรรมชาติ : ท่ียังคงเหลืออยู สวนใหญอยูในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง มปีรมิาณกาซธรรมชาตคิงเหลอืมากทีส่ดุ ประมาณ 80.0 พนัลาน
ลกูบาศกเมตร หรือ 38.4 เปอรเซน็ต ของปรมิาณกาซธรรมชาตทิีย่งัคงเหลอือยูทัง้หมด
ของโลก รองลงมา คอื บรเิวณยโุรป มีปรมิาณกาซธรรมชาติ ประมาณ 78.7 พันลาน
ลกูบาศกเมตร หรอื 37.8 เปอรเซน็ต เอเชยี – แปซฟิก มปีรมิาณกาซธรรมชาต ิประมาณ 
16.8 พนัลานลกูบาศกเมตร หรอื 8.0 เปอรเซน็ต แอฟริกา มปีริมาณกาซธรรมชาติ 
ประมาณ 14.5 พนัลานลกูบาศกเมตร หรอื 7.0 เปอรเซ็นต สวนอเมริกาเหนือ มปีริมาณ
กาซธรรมชาต ิประมาณ 10.8 พนัลานลกูบาศกเมตร หรอื 5.2 และอเมริกาใตรวมกบั
อเมริกากลาง มีปริมาณกาซธรรมชาติ ประมาณ 7.6 พันลานลูกบาศกเมตร หรือ 
3.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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สวนถานหนิ : ทีย่งัคงเหลอือยู สวนใหญอยูในแถบยโุรป มปีรมิาณถานหนิ
คงเหลือมากทีสุ่ด ประมาณ 304.6 พันลานตนั หรือ 35.4 เปอรเซ็นต ของปรมิาณ
ถานหินที่ยังคงเหลืออยูทั้งหมดของโลก รองลงมา คือ เอเชีย - แปซิฟก มีปริมาณ
ถานหิน ประมาณ 265.8 พันลานตัน หรือ 30.9 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับ
อเมรกิาเหนอื มีปรมิาณถานหิน ประมาณ 237.3 พนัลานตนั หรอื 27.6 เปอรเซ็นต 
ตะวนัออกกลางรวมกบัแอฟรกิา มปีรมิาณถานหนิ ประมาณ 32.9 พนัลานตนั หรอื 
3.8 เปอรเซ็นต และอเมริกาใตรวมกับอเมริกากลาง มีปริมาณถานหิน ประมาณ 
12.5 พันลานตัน หรือ 1.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

จากรายงานของบริษัท บีพี แสดงใหเห็นวาปริมาณของแหลงพลังงาน
สํารองของโลก ที่เปนพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) มีปริมาณลดนอยลง 
สาเหตุสืบเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกและอัตรา
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ถึงแมวาแตละประเทศจะตระหนักรูถึงปญหา
ความมัน่คงดานพลงังานทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต และพยายามคนหาแหลงพลงังาน
ใหมๆ แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการใชของมนุษย ฉะนั้น เพื่อใหโลกของเรา
เกิดความม่ังคงดานพลังงาน ทุกประเทศควรมีความตระหนักรูและรวมกันใช
พลังงานอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง สงเสริมใหทุกประเทศ
หันมาศึกษาคนควา พัฒนา และใชพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาปริมาณของแหลงพลังงาน
สํารองของโลก จะยังคงเหลือใชไดอีกไมนาน ซึ่งมีการคาดการณกันวา นํ้ามัน
ปโตรเลยีมจะมปีรมิาณคงเหลอืใชไดอกีไมถงึ 50 ป สวนกาซธรรมชาติจะมปีริมาณ
คงเหลือใชไดอีกไมเกิน 100 ป และถานหินจะมีปริมาณคงเหลือใชไดอีกไมเกิน 
200 ป ตามลําดับ 

2.1.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง คือ การใช

พลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ในกิจกรรมตางๆ มนุษย โดยเร่ิมต้ังแต
กระบวนการผลิตจนถึงการนําไปใชประโยชน ซึ่งของเสียท่ีถูกปลอยออกมาจาก
กจิกรรมตางๆ นัน้ จะสงผลกระทบยอนกลบัมาทําลายส่ิงแวดลอม เชน กระบวนการ
เผาไหมเชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) จะกอใหเกิดกลุมกาซท่ีกอใหเกิด
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มลพษิหลายชนดิ เชน กาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) กาซมเีทน (CH

4
) กาซไนตรัส

ออกไซด (N
2
0) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) กาซเพอรฟลูออโรคารบอน 

(PFC) กาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF
6
) ฯลฯ ซึ่งกลุมกาซเหลานี้กลายเปนตน

เหตุที่ทําใหโลกของเราเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
กลุมกาซเหลานี้จะลอยออกมาปะปนกับอากาศ (Air Pollution) และจะลอย
ขึน้ไปสะสมบนชัน้บรรยากาศ จนกอใหเกดิปรากฏการณเรอืนกระจกอนัเปนตนเหตุ
ทาํใหสภาพภูมอิากาศของโลกเปลีย่นแปลงไป (Climate Change) เชน ทาํใหเกดิ
ปญหาภัยแลงยาวนาน และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น เปนตน

รายงานของ “International Energy Outlook” มเีนือ้หากลาวถงึปริมาณ
ของกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ที่เกิดจากการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ 

(Fossil) เชน นํ้ามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน ฯลฯ และมีการคาดการณ
ถึงปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซด ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2566 กลาวคือ 
เมื่อในป พ.ศ. 2553 โลกของเรามีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ประมาณ 
27.7 พันลานเมตริกตัน และจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 37.1 พันลาน
เมตริกตัน ในป พ.ศ. 2568 สวนในป พ.ศ. 2578 โลกของเราจะมีปริมาณ 
กาซคารบอนไดออกไซดเพิม่สงูขึน้อีก ประมาณ 43.2 พนัลานเมตริกตนั จากขอมูล
แสดงใหเห็นถึงปริมาณของกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) โดยภาพรวมของโลก

มีแนวโนมวาจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป
เมื่อพิจารณาถึงกลุมประเทศที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) 

ในชวง 10 ปกอนหนานี ้(ระหวางในชวงป พ.ศ. 2533 – 2544) พบวา กลุมประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา จะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO

2
) ออกมามากทีส่ดุ ขณะทีก่ลุมประเทศในยโุรปตะวนัออก สามารถลดปริมาณ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) ลงไดถึง 40 เปอรเซ็นต สาเหตุเพราะ

กลุมประเทศในยโุรปตะวนัออกหันมาใชกาซธรรมชาตแิทนการใชนํา้มนัปโตรเลยีม
มากขึ้นนั้นเอง4

4 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม. เรือ่ง “สถานการณพลงังานและการใชพลงังานตอสิง่แวดลอม”. รายงานวจิยั
ฉบับสมบูรณ. สนับสนุนโดย กระทรวงพลังงาน. น. 1 – 10.
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สวนกลุ มประเทศในเอเชีย พบวา มีแนวโนมที่จะมีการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO

2
) ออกมาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปน

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุด จึงสงผลทําให
ประเทศจีนมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย ผลลัพธที่ตามมา คือ 
ทําใหปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ในประเทศจีนเพิ่มสูงข้ึน 

จนทําใหกลุ มประเทศกําลังพัฒนาหรือกลุ มประเทศเอเชีย ถูกจัดอันดับให
อยูในกลุมประเทศที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ออกมามากที่สุด

ในลําดับตนๆ ของโลก 

2.2 สถานการณด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เปนอกีปจจยัหน่ึงท่ีมผีลตอความตองการใชพลงังาน ซึง่จากรายงาน “The 3rd ASEAN 
Energy Outlook” ไดมีการคาดการณถึงแนวโนมของความตองการใชพลังงาน
ของกลุมประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ระหวางชวงป พ.ศ. 2550 – 2573 พบวา 
“กลุมประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น และ
ทําใหอาเซียนมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ประมาณ 4.4 เปอรเซ็นต
ตอป หรือประมาณ 375 ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบ” ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ
ปริมาณพลังงานสํารองในภูมิภาคอยางหลีกเลี่ยงไมได กลุมประเทศอาเซียนเอง
ก็ไดตระหนักรูถึงปญหาเหลานี้ จึงไดมีการจัดทําแผนดานพลังงานรวมกัน ภายใต
กรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน ชื่อวา “ASEAN Plan of Action 
on Energy Cooperation: APAEC” โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความมั่นคง
ดานพลังงานใหแกภูมิภาค ดวยการเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน (ระบบสายสง 
และทอกาซ) ดานพลงังาน (Energy Infrastructure Investments) เขาไวดวยกนั 
พรอมทั้งกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมใหประเทศสมาชิกฯ สามารถซ้ือขายพลังงาน
ระหวางกนัไดอยางเสรมีากขึน้ ซึง่เปาหมายอกีประการหนึง่ของกรอบความรวมมอื
ฉบับดังกลาว คือ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชและเพื่อสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในภูมิภาค
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เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเปนภูมภิาคทีม่ทีรพัยากรดานพลงังานทีอ่ดุมสมบรูณ 
ทัง้ในเรือ่งของปรมิาณและความหลากหลายของแหลงทรพัยากรท่ีกระจายตวัอยูใน
ประเทศตางๆ ในภมูภิาค ไมวาจะเปนปโตรเลยีม กาซธรรมชาติ ถานหิน ปาไม แหลงน้ํา 
และอื่นๆ โดยกลุมประเทศอาเซียนมีแหลงทรัพยากรดานพลังงานที่แตกตางกัน
ออกไป กลาวคือ เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ถือวาเปนประเทศที่อุดม
ไปดวยปาไมอันเปนแหลงกําเนิดของตนนํ้าลําธาร จึงสงผลทําใหทั้ง 3 ประเทศ 
ที่กล าวมาขางตน มีศักยภาพในเรื่องของการนําพลังงานนํ้ามาผลิตเปน
พลงังานไฟฟา โดยประเทศ สปป.ลาว มแีหลงนํา้ธรรมชาติทีส่ามารถนาํมาใชผลิต
พลงังานไฟฟาไดมากท่ีสดุในบรรดากลุมประเทศอาเซียนดวยกนั (ประมาณ 26,500 
เมกะวัตต) สวนประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมีแหลงกาซธรรมชาติและ
นํ้ามันปโตรเลียม โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีปริมาณของ
แหลงพลงังานสาํรองมากทีส่ดุในภมูภิาค สวนประเทศไทยมทีรพัยากรดานพลงังาน
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งหากอาเซียนมีระบบการบริหารจัดการดานพลังงานท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ ยอมนํามาซ่ึงความเขมแข็งและความม่ันคงดานพลังงาน
ในภูมิภาคมากขึ้น 

และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณของแหลงพลังงานขั้นตน (Primary Energy) 
(“พลังงานขั้นตน” หมายถึง ทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน กอนที่
จะนํามาแปรรูปหรือมีอยูเดิมแลวตามธรรมชาติ ไดแก นํ้า แสงแดด ลม เชื้อเพลิง
ตามธรรมชาต ิเชน น้ํามนัดบิ ถานหนิ กาซธรรมชาต ิพลงังานใตพภิพ แรนวิเคลยีร 
ไมฟน แกลบ ชานออย เปนตน) ของกลุมประเทศอาเซียน ยกเวนประเทศบรูไน 
เมียนมา และ สปป.ลาว พบวา ในป พ.ศ. 2554 ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณ
การใชพลงังานขัน้ตนมากทีส่ดุ ประมาณ 148 ลานตนัเทียบเทานํา้มนัดบิ รองลงมา 
คือ ประเทศไทย มีปริมาณการใช ประมาณ 106.0 ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 
สวนประเทศฟลิปปนสมีปริมาณการใชพลังงานขั้นตนนอยที่สุดเพียง ประมาณ 
27.7 ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบ
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ประเทศไทยถึงแมวาจะมีแหลงพลังงานภายในประเทศ แตก็ไมเพียงพอ
กับความตองการใช ทําใหประเทศไทยตองนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ 
ซึ่งจากขอมูลสถิติ พบวา ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการนําเขาพลังงานจาก
ภายนอกประเทศมากกวา 1,017 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน หรือคิดเปน 
55 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ

จากขอมลูยงัพบอกีวา กลุมประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต มแีนวโนม
ที่จะใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง5 และ
เพือ่ทาํใหผูอานเกิดความเขาใจมากยิง่ขึน้ ผูเขยีนจงึขอนาํเสนอรายละเอียดเกีย่วกบั
สถานการณดานพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยแบงออกเปน 
4 กลุม ดังนี้

2.2.1 ปโตรเลียม/กาซธรรมชาติ
ประเทศเวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปนประเทศที่มี

แหลงกาซธรรมชาติในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหทั้ง 4 ประเทศ มีความมั่นคง
ดานพลังงานในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามถึงแมวาประเทศเวียดนามและ
อินโดนีเซียจะมีกาซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ แตรัฐบาลของทั้งสองประเทศก็ไดมี
การกําหนดนโยบายเพื่อสงวนกาซธรรมชาติเหลานี้ไวใชสําหรับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตนเองเทานั้น โดยเฉพาะประเทศเวียดนามซ่ึงมีเปาหมาย
ที่จะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหไดภายในป พ.ศ. 2563 นั้นหมายถึงประเทศ
เวียดนามยังคงมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ประเทศบรไูน มาเลเซีย และอนิโดนเีซยี เปนประเทศทีม่คีวามไดเปรียบกวา
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เนื่องจากมีแหลงนํ้ามันปโตรเลียม และดวยเหตุผลที่
น้ํามันปโตรเลยีมเปนพลงังานทีใ่ชแลวหมดไป อกีทัง้ ตองใชระยะเวลาหลายลานป
จึงจะสามารถสรางขึ้นมาใหมได ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียตระหนักรูถึง
ความสาํคัญของพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) เปนอยางด ีจงึไมมีนโยบาย
ที่จะสงออกนํ้ามันปโตรเลียมไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย

5 ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ. เรื่อง “มองไทย แลอาเซียนผานความมั่นคงดานพลังงาน”. 
เอกสารทางวชิาการ. สาํนกังานสถติแิหงชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. มนีาคม 2556. 
น. 1 – 4.
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ซึง่ในอดตีเคยเขาเปนชาตสิมาชกิในกลุมประเทศโอเปก (OPEC) แตตอมาไดลาออก
จากการเปนชาติสมาชิก OPEC เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ กลาวคือ ชาติสมาชิก 
OPEC จะตองเปนประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันปโตรเลียมเทานั้น ทั้งนี้ 
เน่ืองจากทัง้สองประเทศตางกม็นีโยบายเรงดวนเกีย่วกับการพฒันาระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ ซึ่งพลังงานถือเปนปจจัยสําคัญที่ใชขับเคลื่อนประเทศใหเกิด
การพัฒนา และสงผลทําใหทั้งสองประเทศมีความตองการใชพลังงานในปริมาณ
ที่คอนขางสูง 

ประเทศอินโดนีเซียยังคงมีปริมาณนํ้ามันสํารองเหลืออยูคอนขางมาก 
ในขณะทีน่ํา้มนัสาํรองในประเทศมาเลเซยีเริม่รอยหรอลง รัฐบาลมาเลเซียจึงริเร่ิม
แนวคิดเกี่ยวกับการคนหาและพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ เชน พลังงานนิวเคลียร 
เปนตน โดยในเดือนธันวาคม 2553 รัฐบาลมาเลเซียไดแถลงนโยบายยืนยันตอ
วฒุสิภาฯ วา ประเทศมาเลเซยีมคีวามจาํเปนตองดําเนนิโครงการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรเพื่อความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ซึ่งในแผนฯ มีการ
กําหนดใหดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไวถึง 2 แหง โดยกําหนด
ใหกอสรางแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2565 แตสําหรับประเทศบรูไนไดมีนโยบาย
ดานพลงังานทีต่รงกนัขามกบัประเทศมาเลเซยีและอนิโดนเีซียอยางสิน้เชิง กลาวคอื 
เนื่องจากประเทศบรูไนเปนผูผลิตนํ้ามันปโตรเลียมรายใหญเปนอันดับ 3 ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนประเทศผูสงออกกาซธรรมชาติรายใหญ
เปนอนัดบั 9 ของโลก ซึง่รัฐบาลบรไูนเองกไ็ดตระหนกัรูถงึความยัง่ยนืของพลงังาน
จากซากดึกดําบรรพ (Fossil) เปนอยางดี จึงไดจัดทํายุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ของประเทศขึ้นใหม (จากเดิมที่มุงเนนสงออกนํ้ามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
เพียงอยางเดียว) โดยมุงเนนใหการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการพึ่งพารายไดของประเทศจากการสงออกนํ้ามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติลง

เนือ้หาในรายงาน “Survey of Energy Resources” ของ World Energy 
Council ระบุวา ในป พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารอง
เปนอันดับท่ี 5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย เมียนมา และบรูไน สวนปริมาณนํ้ามันปโตรเลียมนั้น ประเทศไทย



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

หน้าที่  27

มีปริมาณสํารองเปนอันดับ 5 รองจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และบูรไน 

การจัดอันดับเกี่ยวกับปริมาณการใชพลังงานของกลุมประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวา ประเทศไทยมีการใชพลังงานมากเปนอันดับ 2 
รองจากสิงคโปร ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของ U.S. Energy Information 
Administration: EIA (ในป พ.ศ. 2553) ที่มีการระบุวาประเทศไทยมีการนําเขา
นํ้ามันปโตรเลียมจากภายนอกประเทศมากกวา 847,620 บารเรลตอวัน ซึ่งมาก
เปนอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร และนําเขากาซธรรมชาติจากภายนอก
ประเทศมากกวา 311 พนัลานลกูบาศกฟตุตอวนั ซ่ึงมากเปนอนัดับหนึง่ในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รองลงมา คือ ประเทศสิงคโปร แตประเทศสิงคโปร
เปนประเทศศูนยกลางของอุตสาหกรรมกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมเพื่อการคานั้น
หมายความวานํ้ามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติที่ประเทศสิงคโปรนําเขานั้น 
เปนการนําเขาเพื่อผลิตและสงออกเกือบทั้งหมด ซึ่งแตกตางจากประเทศไทยที่
เปนการนําเขาเพือ่ใชงานมากทีส่ดุในบรรดากลุมประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

2.2.2 ไฟฟา 
“พลังงานไฟฟา” ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

เศรษฐกจิของทกุประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ซ่ึงประเทศ สปป.ลาว 
ถือวาเปนประเทศที่มีนโยบายดานพลังงานที่ชัดเจนกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
(จุดเดน คือ การนําพลังงานนํ้ามาผลิตเปนพลังงานไฟฟา) โดยประเทศ สปป.ลาว 
ไดตัง้เปาหมายท่ีจะทาํใหประเทศ สปป.ลาว กลายเปน Battery of Asia เพือ่สงออก
ไปยังประเทศเพื่อนบาน

สวนประเทศเมียนมานั้น ปจจุบันมีโรงไฟฟาพลังงานนํ้า จํานวน 18 แหง 
โรงไฟฟาถานหิน จํานวน 1 แหง และโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติ จํานวน 10 แหง 
ตัง้กระจายอยูทัว่ประเทศ ซึง่มีกาํลงัการผลติโดยภาพรวม ประมาณ 1,610 เมกะวตัต 
แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ 
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สําหรับประเทศเวียดนาม เปนทั้งประเทศผูนําเขาและสงออกพลังงาน
ไฟฟา ซึ่งประเทศเวียดนามมีความตองการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้น ประมาณ 
15 เปอรเซ็นตตอป และในป พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามมีความตองการ
ใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น ประมาณ 190,000 ลานกิโลวัตต จากเดิมที่มี
ความตองการใชเพ ียง ประมาณ 59,000 ลานกิโลวัตต โดยในชวง 10 ปที่ผานมา 
รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามท่ีจะพัฒนาโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรขึ้น จํานวน 8 แหง ซึ่งกําลังดําเนินการกอสรางอยูในปจจุบัน คาดวาจะ
กอสรางแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2568 ซ่ึงนบัเปนความพยายามของประเทศเวยีดนาม
ที่จะเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการใชที่เพิ่มสูงขึ้น 

ประเทศกัมพูชามีการนําเขาพลังงานไฟฟาจากประเทศเวียดนาม โดย
รัฐบาลของท้ังสองประเทศไดมีการทําบันทึกขอตกลงซ้ือ – ขายพลังงานไฟฟา
ระหวางกัน มาตั้งแตป พ.ศ. 2544 ประเทศกัมพูชามีการนําเขาพลังงานไฟฟา
จากประเทศเวียดนาม ประมาณ 120 เมกะวัตตตอปเทานั้น ซึ่งยังไมเพียงพอกับ
ความตองการใช (ประเทศกัมพูชาที่มีความตองการใชพลังงานไฟฟา ประมาณ 
300 เมกะวัตตตอป) 

สวนประเทศไทยเปนทั้งประเทศผู นําเขาและสงออกพลังงานไฟฟา
ใหแกประเทศเพื่อนบานเชนเดียวกับประเทศเวียดนาม จากการศึกษา พบวา 
ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานไฟฟามากเปนอันดับหนึ่งในกลุมประเทศ
อาเซยีน และเน่ืองจากกาํลงัการผลติภายในประเทศไมเพียงพอกบัความตองการใช 
ประเทศไทยจงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองนาํเขาพลงังานไฟฟาจากประเทศเพือ่นบาน 
(ประเทศ สปป.ลาว เมียนมาร และมาเลเซีย) ผานทางระบบสายสงของการไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมภิาค (กฟภ.) เปนตน ซ่ึงประเทศ สปป.ลาว 
เปนประเทศที่มีการซื้อ - ขายพลังงานไฟฟากับประเทศไทยมากที่สุด

สวนการรบัซือ้พลงังานจากผูประกอบการภายในประเทศ พบวา สวนใหญ
เปนการรับพลังงานไฟฟาแบบรายเดียว (Enhance Single Buyer: ESB) 
เสียมากกวา โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีการรับซ้ือ
พลังงานไฟฟาจาก 3 แหลง ไดแก ผูผลิตพลังงานไฟฟาภาคเอกชนรายใหญ 
(Independent Power Producer: IPP) ผูผลิตพลังงานไฟฟาภาคเอกชน
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รายเลก็ ทีม่กีาํลงัผลติไมเกนิ 90 เมกะวตัต (Small Power Producer: SPP) และ
ผูผลิตพลังงานไฟฟาภาคเอกชนขนาดเล็ก ที่มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟาไมเกิน 
1 เมกะวัตต (Very Small Power Producer: VSPP) เปนตน 

2.2.3 ถานหิน 
บริเวณตอนใตของเกาะสุมาตรา และทางตะวันออกของเกาะกาลิมันตัน 

ประเทศอนิโดนเีซียเปนแหลงถานหนิทีส่าํคัญ มคีณุภาพดี และมปีริมาณมากท่ีสุดใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ซึง่สามารถใหพลงังานความรอน ประมาณ 5,000 - 7,000 
กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม โดยมีจุดเดนอยูที่ปริมาณเขมาและซัลเฟอรนอยกวา 
1 เปอรเซ็นต ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายที่มุงใหความสําคัญกับการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมถานหินอยางเปนรูปธรรม โดยไดมีเปาหมายที่จะพัฒนา
อตุสาหกรรมถานหนิใหมมีาตรฐานสากล ทัง้ในแงของปริมาณการผลิต มาตรฐาน
ความปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางชื่อเสียงในฐานะที่เปนประเทศ
ผูผลิตถานหินรายใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ รัฐบาล
อนิโดนเีซยียงัไดมีการกําหนดนโยบายทีมุ่งสงเสรมิใหทุกภาคสวน มคีวามตระหนกัรู
ถงึปญหาความมัน่คงดานพลงังาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศ
ใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยมีการกําหนดบทลงโทษเปนลายลักษณอักษร
ใน พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม 

ประเทศเวียดนามเปนอกีประเทศหนึง่ทีมี่แหลงถานหนิ แตมปีริมาณถานหนิ
นอยกวาประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ถานหนิสวนใหญในประเทศเวยีดนามจะนาํไปใชผลติ
พลงังานไฟฟา และอกีสวนหนึง่จะสงออกไปยงัประเทศจนี แตดวยเหตุผลดานความมัน่คง
รฐับาลเวยีดนามจงึไดจดัทาํแผนพฒันาพลงังานแหงชาต ิฉบบัป พ.ศ. 2554 – 2563 ขึน้ 
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากถานหินมากขึ้น 

ประเทศ สปป.ลาว ถึงแมสวนใหญจะมีการพึ่งพาพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานนํ้าเปนหลัก แตเมื่อตระหนักคํานึงถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคต จึงทําใหรัฐบาล สปป.ลาว ตองคนหาแหลงพลังงานอื่นๆ ดวย ปจจุบัน
รัฐบาล สปป.ลาว ไดเปดใหนักลงทุนภาคเอกชนจากภายนอกประเทศเขาสํารวจ
และพัฒนาแหลงพลังงานจากถานหินหลายบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนจาก
ประเทศไทยดวย
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สําหรับประเทศมาเลเซยีไดมคีวามพยายามท่ีจะเปลีย่นโครงสรางการผลติ
พลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติเพียงอยางเดียว มาเปนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากถานหินเพ่ิมมากขึ้น โดยประเทศมาเลเซียมีแผนที่จะลดปริมาณการใช
กาซธรรมชาติลงใหเหลอืเพยีง 20 เปอรเซน็ต ภายในป พ.ศ. 2563 จึงไดมกีารกอสราง
โรงไฟฟาพลงังานถานหนิขึน้ โดยในป พ.ศ. 2553 ประเทศมาเลเซยีมกีารนาํถานหนิ
มาผลติพลงังานไฟฟาเพิม่ขึน้ถงึ 19 ลานตนัตอป นอกจากนี ้ประเทศมาเลเซียยงัได
มีการถมทะเลเพื่อกอสรางเกาะเทียมขึ้นมา ซึ่งตั้งชื่อวา “เกาะแมนจุง” โดยจะใช
เปนสถานที่สําหรับกอสรางโรงไฟฟาถานหิน จํานวน 2 แหง ซึ่งกอสรางแลวเสร็จ
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 และปจจุบัน “เกาะแมนจุง” ถูกใชเปนสถานีขนสงถานหิน
ขนาดใหญที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากมี
สิ่งอํานวยความสะดวกหลายประการ ทั้งสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ
ทาเรือนํ้าลึกที่สามารถรองรับเรือขนสงขนาดระวาง 1.8 แสนตันได 

สวนประเทศเมียนมา มีความตองการใชพลังงานจากถานหินเพ่ิมมากข้ึน 
โดยในชวงระหวางป พ.ศ. 2542 - 2543 เมยีนมาใชพลงังานจากถานหนิ ประมาณ 
106,423 ตนัตอป ตอมาในชวงระหวางป พ.ศ. 2543 - 2544 มกีารใชพลงังานจาก
ถานหินเพิ่มขึ้นเปน 150,000 ตันตอป และเพิ่มเปน 400,000 ตันตอป หลังจาก
ประเทศเมียนมาสามารถพัฒนาเหมืองถานหินในโครงการ Kalewa แลวเสร็จ 
ทั้งนี้ การเขาเปนชาติสมาชิกฯ ในการประชุมถานหินอาเซียน (ASEAN Forum 
on Coal: AFOC) ทําใหประเทศเมียนมามีโอกาสเขามาแขงขันในตลาด
พลังงานถานหินเพิ่มมากขึ้น 

ขณะเดียวกันประเทศฟลิปปนส มีการตั้งเปาหมายที่จะลดการพ่ึงพา
การนําเขาถานหินจากภายนอกประเทศลง โดยไดมกีารเพิม่กาํลงัการผลติถานหนิ
จากเดิมที่เคยใชอยู ประมาณ 5.1 ลานตัน ในป พ.ศ. 2552 และจะเพิ่มใหได 
ประมาณ 12.8 ลานตนั ภายในป พ.ศ. 2573 โดยรฐับาลฟลปิปนสไดมกีารกาํหนด
นโยบายสงเสรมิและสนบัสนนุใหภาคสวนตางๆ หนัมาลงทนุในธรุกจิพลงังานถานหนิ
ในประเทศมากขึ้น อีกทั้ง มีการขยายระยะเวลาในการใหสัมปทานแกภาคเอกชน
เพื่อการสํารวจและผลิตถานหินเพิ่มมากขึ้น
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2.2.4 พลังงานทดแทน 
เ น่ืองจากพลังงานทดแทนเป นพลังงานที่ ไม มี วันหมดไปจากโลก 

ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และแหลงวัตถุดิบสามารถหาไดท่ัวไป จึงทําให
กลุมประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตหนัมาใชและพฒันาพลงังานทดแทน
เพิม่มากขึน้ พลงังานทดแทนทีไ่ดรบัความนิยมในปจจบุนั ไดแก พลงังานแสงอาทติย 
พลงังานลม พลงังานชวีมวล พลงังานชวีภาพ พลังงานนํา้ พลังงานความรอนใตพิภพ 
พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานขยะ เปนตน ซึ่งกลุ มประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตมแีหลงทรพัยากรทีเ่ปนวตัถดุบิในการผลติพลงังานทดแทน
กระจายตัวอยูในประเทศตางๆ ดังนี้

ประเทศ สปป.ลาว มีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณมากที่สุดในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ซึง่เปนตนกาํเนดิของแหลงนํา้ จงึไมแปลกใจเลยท่ีประเทศ 
สปป.ลาว จะมีการนําทรัพยากรนํ้ามาใชผลิตพลังงานไฟฟา สําหรับใชภายใน
ประเทศและสงออกใหแกประเทศเพือ่นบาน ถงึแมวารฐับาล สปป.ลาว จะมนีโยบาย
ที่ชัดเจนในการผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อสงออกก็ตาม แตเนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณในการพฒันาระบบสายสงภายในประเทศใหครอบคลมุทัว่ถงึ อันมผีล
ตอปรมิาณความตองการใชพลงังานภายในประเทศดวย ซ่ึงในป พ.ศ. 2558 มแีนวโนม
วาประเทศ สปป.ลาว อาจลดปรมิาณการสงออกพลังงานไฟฟาลง เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการใชพลังงานภายในประเทศของตนเองมากขึ้น 

ที่ผานมาพลังงานทดแทนแบบดั้งเดิม ยังคงมีบทบาทสําคัญตอประเทศ 
สปป.ลาว (การใชไมฟน ถาน แกลบ ขี้เลื่อย ฯลฯ มาเปนเชื้อเพลิง) และการใช
พลงังานทดแทนแบบดัง้เดมินีไ้ดสงผลกระทบตอสิง่แวดลอมเปนอยางมาก (มลพิษ
ในอากาศ และการตัดไมทําลายปาเพื่อทําฟน) กระบวนการผลิตพลังงานทดแทน
ในประเทศ สปป.ลาว ยังไมมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากพอ ที่ผานมาประเทศ
ญี่ปุนไดมีกรอบความรวมมือกับประเทศ สปป.ลาว ดานพลังงานทดแทน (ในชวง
ป พ.ศ. 2540 - 2547) ภายใตชือ่ “Japan International Cooperation Agency: 
JICA” เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทน
สําหรับใชในพื้นที่ที่อยูหางไกล โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก 
ซึ่งผูที่ตองการใชพลังงานไฟฟาจากโครงการฯ จะตองเชาชื้อวัสดุอุปกรณจาก
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โครงการเปนระยะเวลา 10 ป ซ่ึงประเทศ สปป.ลาว ไดใหความสาํคญักับการพัฒนา
พลังงานแสงอาทิตยอยางมาก เพราะพิจารณาแลวเห็นวาพลังงานแสงอาทิตย
มีความเหมาะสมกับผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่อยูนอกระบบสายสง 

ประเทศอินโดนีเซีย มีศักยภาพในการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน 
เนื่องจากพลังงานทดแทนมีความเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนหมูเกาะ 
ซึง่ประเทศอนิโดนเีซยีไดมกีารกาํหนดแผนพลงังาน “The GOI Energy Blueprint 
2548 – 2568”และนโยบายที่สงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานทดแทน
รวมกับพลังงานขั้นตนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เคยใชอยูเพียง 4.3 เปอรเซ็นต และ
จะเพิ่มขึ้นใหไดเปน 17 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2568 โดยพลังงานทดแทน
ในประเทศอินโดนีเซียสวนใหญไดมาจากการนําเอาพลังงานความรอนใตพิภพ 
(Geothermal) มาใชรวมกับเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากนี้นโยบายยังมุงเนนให
ทกุภาคสวนนาํวตัถดุบิทีม่อียูในทองถิน่มาใชในการผลติพลงังาน ตวัอยางเชน ประเทศ
อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมรายใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียถือวาพลังงานทดแทน
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นคงดานพลังงาน 

ประเทศฟลปิปนส ถอืเปนประเทศทีม่กีารพฒันาพลงังานทดแทนเปนรปูธรรม
มากที่สุดในบรรดากลุมประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลฟลิปปนสมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติพลังงาน มาตั้งแตป พ.ศ. 2551 (Renewable Energy Act) 
ซึ่งมีการมุ งเนนใหทุกภาคสวนเพิ่มสัดสวนการผลิตและใชพลังงานทดแทน
ภายในประเทศใหมากขึ้น อีกท้ัง มีการจัดตั้ง National Renewable Energy 
Board ภายใตการกาํกับของกระทรวงพลงังานฟลิปปนส เชน การกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาไบโอดีเซลและเอทานอลตามแผนพลังงาน 20 ป 
ซึ่งมีเนื้อหากลาวถึง “การผลิตพลังงานทดแทนจะตองไมสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงดานอาหารของประเทศ มีราคาที่สมเหตุสมผล และมีโครงสราง
การผลิตที่สงเสริมการแขงขันในตลาดพลังงาน”

ประเทศบรูไน ถึงแมวาจะมีแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
อยางน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติอยางมหาศาล แตดวยเหตุผลที่แหลง
พลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) กาํลงัจะหมดลงไปในอนาคตอันใกล รฐับาล
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บรูไนจึงมีการกําหนดนโยบายที่มุงสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาลงทุนกอสราง
โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติยขนาด 1.2 เมกะวัตต ซ่ึงเริม่มกีารดาํเนนิการกอสราง
มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 และยังมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนศึกษา 
วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

สําหรับประเทศกัมพูชา การเพิ่มขึ้นของความตองการใชพลังงาน
ทําใหรัฐบาลกัมพูชาหันมาใหความสําคัญกับการศึกษา วิจัย และพัฒนา
พลังงานทดแทนมากข้ึน โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันวิจัยจากภายนอกประเทศ เชน การไดรับถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีจากสถาบัน JICA เปนตน นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติ
คอยใหคําปรึกษาเรื่องการกําหนดนโยบายดานพลังงาน และยังไดรับงบประมาณ
สนบัสนนุจากแหลงตางๆ ไดแก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชยี (Asian Development 
Bank: ADB) ธนาคารโลก (World Bank) เงินบริจาคจากประเทศญี่ปุ น
และออสเตรเลีย เปนตน ปจจบัุนประเทศกมัพูชาไดมกีารกาํหนดนโยบายสงเสรมิ
การผลิตพลังงานทดแทนระยะเวลา 5 ปขึ้น ไดแก การติดตั้งแผงโซลารเซลล
ตามอาคารบานเรือน จํานวน 10,000 แหง การฝกอบรมบุคลากรทางดานเทคนิค
ใหไดอยางนอย 50 - 100 คนตอป การสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาวางระบบ
สายสงพลังงานไฟฟาเพื่อเชื่อมตอระหวางเข่ือนตางๆ และสงเสริมใหภาคเอกชน
หันมาลงทุนดานพลังงานทดแทนมากขึ้น6 เปนตน

สรุป 
ปริมาณของแหลงพลังงานสํารองของโลกที่ยังคงมีเหลืออยู ประกอบดวย 

น้ํามนัปโตรเลียม ยงัคงเหลอือยู ประมาณ 1,652.7 พนัลานบารเรล กาซธรรมชาติ 
ยังคงเหลืออยู ประมาณ 208.4 พันลานลูกบาศกเมตร และ ถานหิน ยังคง
เหลืออยู ประมาณ 853.1 พันลานตัน ซึ่งคาดวานํ้ามันปโตรเลียมจะคงเหลือใชได

6 คณะวิจัยฯ. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เรื่อง โครงการ “การศึกษาเพื่อจัดทํา
ยทุธศาสตรและแผนปฏิบตังิานดานพลงังานระหวางประเทศ”. รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ. สาํนกัความรวมมอื
ระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2555. น. 16 - 27.
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อีกไมถึง 50 ป สวนกาซธรรมชาติจะเหลือใชไดอีกไมเกิน 100 ป และถานหิน
จะคงเหลือใชไดอีกไมเกิน 200 ป เปนตน 

เน่ืองจากแนวโนมของความตองการใชพลงังานทีเ่พิม่สงูขึน้ ทาํใหสงผลกระทบ
ตอสิง่แวดลอมหลายประการ และคาดวาในป พ.ศ. 2568 โลกของเราจะมปีรมิาณ
ของกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) ประมาณ 37.1 พนัลานเมตรกิตนั และจะเพิม่ขึน้

เปน 43.2 พันลานเมตริกตัน ในป พ.ศ. 2578 และมีแนวโนมวาจะมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป ซึ่งจะสงผลทําใหสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
(Climate Change) 

สถานการณดานพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาวคือ 
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคฯ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
ความตองการใชพลงังาน ซึง่มกีารคาดการณวาในชวงระหวางป พ.ศ. 2550 - 2573 
ระบบเศรษฐกจิในอาเซียนจะขยายตวัเพิม่สงูขึน้ และจะทาํใหอาเซยีนมคีวามตองการ
ใชพลงังานเพ่ิมขึน้เฉลีย่ ประมาณ 4.4 เปอรเซน็ตตอป หรอืประมาณ 375 ลานตนั
เทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณพลังงานสํารองในภูมิภาค
อยางหลีกเลี่ยงไมได

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางอัตราการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรโลก การพัฒนาเศรษฐกิจ แหลงพลังงาน และผลกระทบตอ
สิง่แวดลอม เปนปจจัยท่ีไมสามารถแยกออกจากกนัได กลาวคอื เมือ่ระบบเศรษฐกจิ
ของโลกมกีารเตบิโตหรอืขยายตวัเพิม่มากขึน้ จะสงผลทาํใหความตองการใชพลังงาน
เพิม่สงูขึน้ตามไปดวย และเมือ่โลกของเรามกีารใชพลังงานเพ่ิมมากขึน้ แนนอนวา
ผลลพัธทีถ่กูปลอยออกมา (กาซพษิ และนํา้เสยี) นัน้ กจ็ะสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม
เพ่ิมมากขึน้ดวยเชนกนั และจะเปนวฏัจกัรอยูอยางนีต้อไปเรือ่ยๆ ตราบใดทีม่นษุยเรา
ยังคงตองพึ่งพาหรือใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil)
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บทที่ 3
สถานการณด้านพลังงานในประเทศไทย

3.1 สถานการณด้านพลังงานในประเทศไทย
การใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ในภาพรวมของประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2556 มีปรมิาณท้ังหมดกวา 75,214 พันตันเทยีบเทาน้ํามันดิบ โดย
แบงออกเปนการใชพลงังานเชงิพาณชิย 81.4 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทัง้หมด
ของประเทศไทย สวนที่เหลือเปนการใชพลังงานทดแทน 7.9 เปอรเซ็นต และ
พลังงานทดแทนแบบดั้งเดิม 10.7 เปอรเซ็นต

การใชพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณ
มากกวา 61,236 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ประกอบดวย นํ้ามันสําเร็จรูปใชไป 
ประมาณ 35,948 พนัตนัเทยีบเทาน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้ 3.1 เปอรเซน็ต พลงังานไฟฟา
ใชไป ประมาณ 14,002 พนัตนัเทียบเทานํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้ 1.6 เปอรเซน็ต ถานหนิ/
ลิกไนตใชไป ประมาณ 5,947 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลง 9.6 เปอรเซ็นต 
และกาซธรรมชาติใชไป ประมาณ 5,339 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 
4.8 เปอรเซน็ต ในสวนของพลงังานทดแทนใชไป ประมาณ 5,902 พนัตันเทียบเทา
นํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้ 4.7 เปอรเซน็ต และพลงังานทดแทนแบบด้ังเดิมใชไป ประมาณ 
8,076 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 10.0 เปอรเซ็นต

สําหรับนํ้ามันสําเร็จรูป ประเทศไทยยังคงมีความตองการใชในสัดสวน
ที่สูงกวาพลังงานชนิดอ่ืนๆ ถงึ 47.8 เปอรเซน็ต รองลงมาเปนการใชพลงังานไฟฟา 
18.6 เปอรเซน็ต พลงังานทดแทนแบบดัง้เดมิ 10.7 เปอรเซน็ต ถานหิน/ลิกไนต 
7.9 เปอรเซน็ต พลงังานทดแทน 7.9 เปอรเซ็นต และกาซธรรมชาติ 7.1 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1
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แผนภาพที่ 3.1
การแสดงการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) 

จําแนกตามชนิดของพลังงาน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

สําหรับความตองการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
พบวา โดยภาพรวมมีการใชพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2555 กลาวคือ 
ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีความตองการใชพลังงานในสาขาเกษตรกรรม
ใชไป ประมาณ 3,906 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 3.1 เปอรเซ็นต 
สาขาอุตสาหกรรมใชไป ประมาณ 27,193 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึน 
1.0 เปอรเซ็นต สาขาบานที่อยูอาศัยใชไป ประมาณ 11,367 พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 2.7 เปอรเซ็นต 

จากแผนภาพที่ 3.2 เราจะเห็นไดวาการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ 
(Fossil) ในสาขาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีปริมาณมากท่ีสุด คิดเปน 
36.2 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมด รองลงมาเปนการใชในสาขาขนสง 
35.8 เปอรเซ็นต สาขาบานที่อยูอาศัย 15.1 เปอรเซ็นต สาขาธุรกิจการคา 
7.7 เปอรเซ็นต และสาขาเกษตรกรรม 5.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 3.2
การแสดงการใชพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) จําแนกตามสาขา

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

3.1.1 การผลิตพลังงาน
การผลิตพลังงานในภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 

มีปริมาณมากกวา 78,077 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 
อีก 4.6 เปอรเซ็นต โดยมีการผลิตพลังงานเพ่ือใชในเชิงพาณิชยมีสัดสวน 
67.5 เปอรเซ็นต ของการผลิตพลังงานทั้งหมดของประเทศไทย พลังงานทดแทน 
12.4 เปอรเซ็นต พลังงานทดแทนดั้งเดิม 17.6 เปอรเซ็นต เชื้อเพลิงชีวภาพ 
2.1 เปอรเซ็นต และพลังงานอื่นๆ 0.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณ
มากกวา 52,736 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 เพียง 
0.1 เปอรเซ็นตเทานั้น โดยมีการผลิตเปนนํ้ามันดิบ ประมาณ 7,363 พันตัน
เทยีบเทานํา้มันดบิ ลดลง 1.1 เปอรเซน็ต ลิกไนต ประมาณ 4,459 พันตันเทียบเทา
นํา้มนัดบิ ลดลง 6.2 เปอรเซน็ต กาซธรรมชาติ ประมาณ 36,405 พันตันเทยีบเทา
นํา้มนัดบิ เพิม่ข้ึน 1.1 เปอรเซน็ต และคอนเดนเสท ประมาณ 4,509 พนัตนัเทยีบเทา
นํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 0.2 เปอรเซ็นต 
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สําหรับการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 
มีปริมาณมากกวา 9,709 พันตันเทยีบเทานํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2555 อกี 
10.5 เปอรเซน็ต พลงังานทดแทนแบบดัง้เดมิ ประมาณ 13,739 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ 
เพิม่ขึน้ 16.9 เปอรเซน็ต เช้ือเพลงิชวีภาพ ประมาณ 1,609 พนัตันเทยีบเทานํา้มนัดบิ 
เพิม่ขึน้ 27.8 เปอรเซน็ต และพลงังานอืน่ๆ ประมาณ 284 พนัตันเทยีบเทานํา้มนัดิบ 
เพิ่มขึ้น 102.9 เปอรเซ็นต ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.3

แผนภาพที่ 3.3
การแสดงการผลิตพลังงานจําแนกตามชนิดของพลังงาน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

3.1.2 การนําเข้าพลังงาน
การนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศโดยภาพรวมของประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณมากกวา 70,232 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2555 เพียง 0.4 เปอรเซ็นต โดยมีการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชย
ในสัดสวนมากกวา 99.8 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีพลังงานทดแทนแบบด้ังเดิม
มีการนําเขาเพียง 0.2 เปอรเซ็นต เทานั้น
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สวนการนาํเขาพลงังานเชงิพาณชิยของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มปีรมิาณ
มากกวา 70,107 พนัตนัเทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 เพียง 
0.3 เปอรเซ็นต โดยการนําเขานํ้ามันดิบ ประมาณ 43,322 พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 0.6 เปอรเซ็นต ถานหิน ประมาณ 10,852 พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบ ลดลง 6.8 เปอรเซน็ต นํา้มนัสาํเร็จรูป ประมาณ 3,186 พันตันเทียบเทา
นํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้ 10.6 กาซธรรมชาต ิประมาณ 10,470 พันตันเทียบเทาน้ํามนัดิบ 
เพิม่ขึน้ 5.2 เปอรเซ็นต คอนเดนเสท ประมาณ 1,206 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิลดลง 
17.7 เปอรเซน็ต พลงังานไฟฟา ประมาณ 1,071 พนัตนัเทยีบเทานํา้มันดบิ เพิม่ขึน้ 
21.7 เปอรเซ็นต และพลงังานทดแทนแบบดัง้เดิมมกีารนาํเขา ประมาณ 125 พนัตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 31.6 เปอรเซ็นต ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.4

แผนภาพที่ 3.4
การแสดงการนําเขาพลังงานจําแนกตามชนิดของพลังงาน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.
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3.1.3 การสงออกพลังงาน
การสงออกพลงังานโดยภาพรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มปีริมาณ

มากกวา 15,493 พันตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ ลดลงจากป พ.ศ. 2555 อกี 5.8 เปอรเซ็นต 
โดยเปนการสงออกพลงังานเชิงพาณิชยในสดัสวนมากกวา 99.5 เปอรเซ็นต ทีเ่หลอื
เปนการสงออกพลังงานทดแทนแบบด้ังเดิมและเชื้อเพลิงชีวภาพซ่ึงมีเพียง 
0.5 เปอรเซ็นต เทานั้น

การสงออกพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มี
ปริมาณมากกวา 15,416 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลงจากป พ.ศ. 2555 
อีก 4.9 เปอรเซ็นต โดยเปนการสงออกพลังงานในรูปแบบนํ้ามันสําเร็จรูป 
ประมาณ 13,694 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 0.1 เปอรเซ็นต นํ้ามันดิบ 
ประมาณ 1,359 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลง 36.3 เปอรเซ็นต กาซโซลีน
ธรรมชาต ิประมาณ 247 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้ 7.9 เปอรเซน็ต ถานหนิ 
ประมาณ 7 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลง 12.5 เปอรเซ็นต และพลังงานไฟฟา 
ประมาณ 109 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลง 33.1 เปอรเซ็นต สําหรับพลังงาน
ทดแทนแบบดั้งเดิมมีการสงออก ประมาณ 29 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 
61.1 เปอรเซ็นต และเชื้อเพลิงชีวภาพ ประมาณ 48 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 
ลดลง 78.8 เปอรเซ็นต ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.5

แผนภาพที่ 3.5
การแสดงการสงออกพลังงานจําแนกตามชนิดของพลังงาน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.
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ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมกีารกอสรางโรงกล่ันนํา้มัน จํานวน 8 แหง 
มกํีาลงัการผลิต ประมาณ 1,094,500 บารเรลตอวัน นอกจากนี้ ยังมีโรงแยก
กาซธรรมชาตอิกี จาํนวน 6 แหง มกีาํลงัการผลิต ประมาณ 2,660 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน และมีโรงแยกกาซ ปตท.สผ.สยาม ซ่ึงทําการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว
เปนหลกัอกี จาํนวน 1 แหง มกีาํลงัการผลติ ประมาณ 120 ลานลูกบาศกฟตุตอวนั 
จากการศึกษา พบวา ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป
โดยแบงสัดสวนออกเปน นํ้ามันดีเซล 24.4 เปอรเซ็นต นํ้ามันกึ่งสําเร็จรูป 
36.3 เปอรเซ็นต นํ้ามันเบนซิน 12.1 เปอรเซ็นต นํ้ามันเตา 9.2 เปอรเซ็นต 
นํ้ามันเครื่องบิน 9.0 เปอรเซ็นต กาซปโตรเลียมเหลว 8.2 เปอรเซ็นต และ
นํ้ามันกาด เปนสัดสวน 0.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

การใชเชือ้เพลงิเพือ่การผลติพลงังานไฟฟาของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 
จากการศกึษา พบวา มกีารใชเช้ือเพลงิจากกาซธรรมชาต ิมากทีส่ดุถงึ 65.2 เปอรเซ็นต 
ของการใชเช้ือเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟาท้ังหมดของประเทศไทย รองลงมาเปน
ถานหิน/ลิกไนต 22.2 เปอรเซ็นต พลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ 11.6 
เปอรเซ็นต และนํ้ามันสําเร็จรูป 1.0 เปอรเซ็นต ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.6

แผนภาพที่ 3.6
การแสดงการใชเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.
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3.1.4 สถานการณด้านพลังงานทดแทน
จากสถานการณดานราคานํ้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให

ประเทศไทยตองคนหาและพฒันาแหลงพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ ขึน้ โดยมี
เปาหมายเพื่อนํามาใชทดแทนพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ซึ่งภาครัฐ
ไดมีการกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนหันมาผลิตและ
ใชพลงังานทดแทนอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะการใชพลงังานทดแทนทีส่ามารถผลติได
ภายในประเทศ ไดแก พลงังานแสงอาทิตย พลงังานลม พลงังานนํา้ พลงังานชวีมวล 
กาซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) เปนตน 
จากการศึกษา พบวา ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน
ในภาพรวม ประมาณ 8,232 พนัตนัเทยีบเทานํา้มันดิบ เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2555 อกี 
12.8 เปอรเซน็ต มกีารใชพลงังานในรูปของพลงังานไฟฟา พลงังานความรอน และ
เชือ้เพลงิชวีภิาพ (เอทานอล และไบโอดเีซล) ในสดัสวน ประมาณ 10.9 เปอรเซ็นต 

การใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแหลงพลังงานทดแทนของประเทศไทย 
ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล 
กาซชีวภาพ และขยะ มีปริมาณ ประมาณ 1,341 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 
และพลังงานความรอน ประมาณ 5,279 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ สวนเชื้อเพลิง
ชีวภาพมีปรมิาณการใช ประมาณ 1,612 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ โดยแบงเปน
เอทานอล ประมาณ 707 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล ประมาณ 
905 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ7 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.7

7 ศูนยสารสนเทศขอมลูพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน. เรือ่ง “สถติพิลงังานของประเทศไทย
ป 2556”. (Thailand Energy Statistics 2013). รายงานประจําป. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน.กรุงเทพฯ. 2556. น. 1 – 4”
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แผนภาพที่ 3.7
การแสดงการใชพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

จากการศึกษา พบวา ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายสงเสริมการผลิตและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของรัฐบาล ที่มุงเนนใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึน้ 
โดยมีเปาหมายเพือ่ลดการนาํเขาและลดการใชพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) 
ลงใหเหลอืนอยทีส่ดุ เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากแหลงพลังงานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานขยะ 
และเชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ซึง่สวนใหญประเทศไทยจะนยิม
นําเอาแหลงพลังงานทดแทนกลุมนี้มาผลิตเปนพลังงานไฟฟามากกวานําไปใช
เปนเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ
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ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน ประมาณ 8,232 
พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2555 อกี 12 เปอรเซ็นต และคดิเปน 
10.9 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศไทย สงผลทําใหมี
การลดการนําเขาพลงังานจากภายนอกประเทศ คดิเปนมลูคา ประมาณ 203,822 
ลานบาท และสามารถลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงได ประมาณ 
25.25 ลานตัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.8

แผนภาพที่ 3.8
การแสดงการใชพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

หน้าที่  45

จากการศึกษา พบวา ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใชพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบของพลังงานความรอนมากท่ีสุด คิดเปน 64.1 เปอรเซ็นต 
ของการใชพลังงานทดแทนท้ังหมดของประเทศไทย รองลงมา เปนการใช
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) 19 เปอรเซ็นต และพลังงานไฟฟา 
16.3 เปอรเซ็นต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไฟฟา : พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานทดแทนในภาพรวมของ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 มปีรมิาณถงึ 3,788.5 เมกะวตัต ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
จากป พ.ศ. 2555 อกี 35.9 เปอรเซน็ต โดยพบวาประเทศไทยมกีารนําเอาพลังงาน
แสงอาทติยมาผลติเปนพลงังานไฟฟา มากทีส่ดุถงึ 118.6 เปอรเซ็นต รองลงมา 
เปนพลังงานลม 99.4 เปอรเซ็นต กาซชีวภาพ 37.4 เปอรเซ็นต พลังงานชีวมวล 
18.4 เปอรเซ็นต พลังงานขยะ 11.2 เปอรเซ็นต และพลังงานนํ้าขนาดเล็ก 
6.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.9

แผนภาพที่ 3.9
การแสดงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

ความร้อน : การใชพลังงานความรอนที่ผลิตไดจากพลังงานทดแทนในป 
พ.ศ. 2556 มีปริมาณมากกวา 5,279 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2555 อกี 8.0 เปอรเซ็นต โดยพบวาประเทศไทยมกีารนาํเอาพลงังานแสงอาทติย
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มาผลิตเปนพลังงานความรอน มากที่สุดถึง 13.5 เปอรเซ็นต รองลงมา เปน
พลังงานขยะ 8.9 เปอรเซ็นต พลังงานชีวภาพ 8.1 เปอรเซ็นต และพลังงาน
กาซชีวมวล 8.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.10

แผนภาพที่ 3.10
การแสดงการผลิตพลังงานความรอนจากพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

เชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล และไบโอดเีซล) : การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ
จากพลังงานทดแทนในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณ 5.5 ลานลติรตอวนั เพิม่ขึน้จากป 
พ.ศ. 2555 อกี 34.2 เปอรเซ็นต โดยแบงเปนเอทานอล ประมาณ 85.7 ลานลิตร
ตอวัน และไบโอดีเซล ประมาณ 7.4 ลานลิตรตอวัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.11

แผนภาพที่ 3.11
การแสดงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.
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การลงทนุด้านพลงังานทดแทน : จากการทีภ่าครฐัมนีโยบายผลกัดนัใหมี
การใชพลงังานทดแทนเพิม่ขึน้อยางตอเนื่อง นอกจากจะสงผลตอปริมาณการใช
พลังงานทดแทนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแลว ยังเปนการกระตุนใหภาคเอกชน
และภาคธรุกจิตางๆ มคีวามสนใจทีจ่ะลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนเพ่ิมมากขึน้
อกีดวย โดยในป พ.ศ. 2556 พบวา การลงทุนดานพลังงานทดแทนโดยภาพรวม
ของประเทศไทย (ทัง้ภาครฐัและเอกชน) คดิเปนมลูคากวา 75,822 ลานบาท โดยพบวา
ประเทศไทยมกีารลงทนุในพลงังานลมมากทีส่ดุถงึ 45.6 เปอรเซน็ต รองลงมา เปน
พลงังานแสงอาทติย 21.4 เปอรเซน็ต เชือ้เพลงิชวีภาพ 17.9 เปอรเซน็ต พลงังานชวีมวล 
11.3 เปอรเซ็นต กาซชีวภาพ 3.0 เปอรเซ็นต พลังงานนํ้า 0.6 เปอรเซ็นต และ
พลังงานขยะ 0.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ8 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.12

แผนภาพที่ 3.12
การแสดงการลงทุนดานพลังงานทดแทน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

8 ศนูยสารสนเทศขอมูลพลงังานทดแทนและอนรัุกษพลงังาน. เร่ือง “รายงานพลงังานทดแทนของ
ประเทศไทย”. (Thailand Alternative Energy Situation). รายงานประจําป. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ. 2556. น. 1 - 4 น.
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3.1.5 สถานการณการอนุรักษพลังงาน
ประเทศไทยไดมกีารจดัทาํแผนอนรุกัษพลงังานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2554 - 2573) 

เพื่อสงเสริมให ทกุภาคสวนใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมเีปาหมายทีจ่ะ
ลดความตองการใชพลังงาน (Energy Intensity) ลงใหได 25 เปอรเซ็นต ภายในป 
พ.ศ. 2573 ซึง่ภาครฐัมเีงนิอดุหนนุใหแกผูทีใ่นใจเขารวมโครงการอนรุกัษพลงังาน
จาํนวนหนึง่ ซึง่ไดสงผลทําใหภาพรวมของการใชพลงังานในประเทศไทยมปีระสิทธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ซึง่จากดชันชีีว้ดัประสิทธิภาพของการใชพลังงานของประเทศ (Energy 
Efficiency) ในป พ.ศ. 2556 พบวา การใชพลังงานระหวางป พ.ศ. 2553 – 2556 
ประเทศไทยมีการใชพลังงานในภาพรวมลดลง 2.4 เปอรเซ็นต9 ดังแสดงใน
แผนภาพที ่3.13 ซึง่แสดงวาประเทศไทยสามารถเพิม่ประสทิธภิายในการใชพลงังาน
ไดมากขึ้น

แผนภาพที่ 3.13
การแสดงสถานการณการอนุรักษพลังงาน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, พ.ศ. 2557.

9 _______________. เรื่อง “สถิติพลังงานของประเทศไทยป 2556”. (Thailand Energy 
Statistics 2013). รายงานประจําป. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
กรุงเทพฯ. 2556. น. 1 – 5.
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พลังงานทดแทนท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน เปนพลังงานที่ผลิตขึ้นภายใน
ประเทศไทย ประกอบดวย พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า 
พลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล 
และไบโอดีเซล) โดยรูปแบบพลังงานที่ใชกันสวนใหญเปนพลังงานไฟฟา 
พลงังานความรอน และเช้ือเพลงิชวีภาพ จากรายงานของกระทรวงพลงังาน พบวา 
มแีนวโนมในการใชพลงังานทดแทนภายในประเทศมอีตัราเพิม่สงูข้ึนอยางตอเนือ่ง 
แตอยางไรก็ตามปริมาณการใชพลังงานทดแทนก็ยังคงมีสัดสวนการใชท่ีนอยกวา
พลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ซึ่งคาดวาหากประเทศไทยมีการสงเสริม
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด านพลังงานทดแทนอยางต อเนื่อง 
ยอมสามารถชวยเพิ่มอัตราการใชพลังงานทดแทนใหเปนไปตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศไทยไดอยางแนนอน ซ่ึงนับวาเปนความทาทาย
อยางยิง่ตอรฐับาล ทีจ่ะตองใหความสาํคญัตอประเด็นทางดานการจัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอกับความตองการใชในอนาคต นอกจากนี้ การสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จะทําให
ทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความจําเปนท่ีภาคประชาชนจะเขามามี
สวนรวมในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
อกีทัง้ ยงัเปนการชวยเพิม่ความมัน่คงดานพลงังานของประเทศไทยใหเปนรปูธรรม
มากยิ่งขึ้นดวย10

3.2 นโยบาย และแผนปฏิรูปพลังงานในยุคของ คสช.
ผูทีม่หีนาทีเ่กีย่วของกบัการกาํหนดนโยบายดานพลงังานของประเทศไทย 

จะตองมีความตระหนักรูถึงความมั่นคงดานพลังงานของชาติ และตองพยายาม
สรางความสมดุลโดยการจัดหาแหลงพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใช 
ซึ่งการกําหนดนโยบายจะตองมีความชัดเจน เปนรูปธรรม เอื้อตอระบบการคา
แบบเสร ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม และทกุภาคสวนมสีวนรวมในการกาํหนดนโยบาย 

10 _______________. เรื่อง “มองไทย แลอาเซียนผานความมั่นคงดานพลังงาน”. เอกสาร
ทางวชิาการ. สาํนกังานสถติแิหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. มนีาคม 2556. น. 3 – 7.
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การกําหนดนโยบายดานพลังงานที่ดีน้ัน จะตองตระหนักรูถึงการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื ความมัน่คงดานพลงังาน การลดการพึง่พาจากภายนอกประเทศ การอนรัุกษ
พลงังาน และทาํใหการใชพลงังานมปีระสทิธภิาพสงูสุด ซ่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายของรัฐบาล คสช. ไดมีแนวทางในการ
ปฏิรูปพลังงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้

3.2.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

มีการกําหนดเปาหมายใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตเฉลี่ยอยู ที่ 
5 เปอรเซ็นตตอป ภาพรวมของภาคการผลิตจะตองสูงขึ้นไมตํ่ากวา 3 เปอรเซ็นต
ตอป เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ ผลิตสินคา
ทางการเกษตรและอาหารใหเพยีงพอกับความตองการของผูบรโิภคภายในประเทศ 
และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลง โดยในแผนฯ ยังไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรดานพลังงานไว 2 ประเด็น11 คือ

1) ยทุธศาสตรการสร้างความสมดลุระหวางความมัน่คงทางด้านอาหาร
และพลังงาน โดยมุงเนนการสงเสริมใหหนวยงานทางวิชาการดําเนินการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาสายพันธุของพืชอาหารและพืชพลังงานใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพ
มากขึน้ การสรางกลไกเพือ่กาํกบัดแูลและควบคมุราคาของพชืพลงังาน เพือ่ไมให
สงผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งเพ่ิมปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานทดแทนใหได 3,220 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2559

2) ยุทธศาสตรการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู ้
โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น ไมนอยกวา 
19 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ และลดสัดสวนการนําเขา
พลังงานจากภายนอกประเทศลงใหได ไมนอยกวา 3 เปอรเซ็นต 

11 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ เรือ่ง “สรปุสาระสาํคญัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)”. เอกสารเผยแพร. http://www.nesdb.
go.th. สืบคน 30 พฤศจิกายน 2557.
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ยทุธศาสตรทีก่ลาวมาขางตน จะมสีาระสําคญัอยูทีก่ารเสริมสรางความมัน่คง
ดานพลงังานอยางยัง่ยนื การลดการนาํเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ การสราง
แรงจูงใจใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานทดแทนมากขึ้น การกํากับดูแลราคา
พลังงานใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมตอผูผลิตและผูใช 

3.2.2 กรอบความเห็นของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูป
แหงชาติ (สปช.)

วิกฤตการณดานพลังงานไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ประเทศตางๆ 
ไดมีความตระหนักรูและพยายามหาทางออกดวยการสนับสนุนใหทุกภาคสวน
หันมาผลิตและใชพลังงานทดแทนใหมากข้ึน เน่ืองจากพลังงานทดแทน
สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได ซ่ึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งกับบริบท
ของประเทศไทย เพราะสามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลนพลังงานจาก
ซากดึกดําบรรพ (Fossil) ในอนาคตได และยังชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดมีการใชพลังงานทดแทนในภาพรวมทั้งหมด
ของประเทศอยูที่ ประมาณ 1,025 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2556 คิดเปน 11.81 เปอรเซ็นต

กระทรวงพลังงานไดคาดการณถงึความตองการพลงังานของประเทศไทย
ในอนาคตวา ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมคีวามตองการใชพลงังาน ประมาณ 
99,838 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งปจจุบันที่มีความตองการใช ประมาณ 
71,728 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยแผนพัฒนากําลังการผลิตพลังงานไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) ไดมีการกําหนดสัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึนจากเดิม ประมาณ 7,413.025 พันตันเทียบเทานํา้มนัดิบ ในป 
พ.ศ. 2555 เพิม่เปน ประมาณ 25,000 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ ภายในป พ.ศ. 2564 
หรอืคดิเปน 25 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานในภาพรวมทั้งหมดของประเทศ

ดวยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 
จงึไดเสนอแนะใหมกีารยกรางรฐัธรรมนูญทีเ่กีย่วของกบัพลังงานไว 6 ประเด็น ไดแก 
รัฐตองมีหนาที่สรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใช การกําหนดใหกิจการดาน
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พลังงานเปนสาธารณูปโภคพื้นฐาน รัฐตองสงเสริมใหทุกภาคสวนมีการผลิตและ
ใชพลงังานทดแทน รฐัจะตองสนบัสนุนใหประชาชนและชมุชนสามารถผลติพลงังาน
เพื่อใชและจําหนาย รัฐจะตองสงเสริมใหสังคมเกิดความตระหนักรูถึงความมั่นคง
ดานพลังงาน และใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทําใหการใชพลังงาน
เกิดความคุมคาและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เปนตน ซึง่ประเดน็ทีค่ณะกรรมการฯ 
กลาวมาขางตนทัง้หมดถอืไดวาเปนมติใิหมของการปฏริปูพลงังานของประเทศไทย 
โดยสามารถจาํแนกประเด็นสาํคญัในการปฏรูิปพลังงานออกเปน 4 ดาน ดังน้ี

1) ดานการจัดการทรัพยากรพลังงาน
2) ดานการแขงขันและธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน
3) ดานโครงสรางราคานํ้ามันเชื้อเพลิงและกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
4) ดานพลังงานทดแทน
กรอบแนวคดิในการปฏริปูดานพลงังานทดแทน เพือ่ผลกัดนัใหมกีารแกไข 

ปรบัปรุง ขอกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัตบิางมาตรา ทีเ่ปนอปุสรรคตอการพฒันา
พลังงานทดแทนของประเทศไทย เชน กฏระเบียบหรือขอปฏิบัติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการขอใชพื้นที่ปาอุทยานและ
ปาสงวน เพื่อใชประโยชนในการกอสรางสถานีศึกษาวิจัยพลังงานไฟฟาจาก
พลงังานลม และโครงการผลติพลงังานไฟฟาจากพลังนํา้ขนาดเล็ก ควรมกีารศกึษา
ผลกระทบอยางรอบคอบกอนทีผู่รบัผดิชอบจะลงนามอนมุติัโครงการ เปนตน

นอกจากนี ้สาระสาํคญัของการปฏิรปูพลังงานทดแทนฉบบัน้ี มคีวามมุงหวงั
ใหประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนขึน้มาเปนพลังงานหลักของประเทศ 
หรอืสามารถนาํมาใชทดแทนพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) ลดการนาํเขา
พลงังานจากภายนอกประเทศไดอยางยัง่ยนืในอนาคต และเสริมสรางความมัน่คง
ดานพลงังานใหแกประเทศไทย12

12 เปรมฤดี แทนมาลา. บรรณารักษปฏิบัติ กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิชาการ. 
เรื่อง “พลังงานทดแทน”. เอกสารเผยแพร. รายการ รอยเรื่องเมืองไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และ
คณะอนุกรรมการฝายขอมูล สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร . มีนาคม. 2558.
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3.2.3 กรอบความเหน็รวมด้านการปฏริปูพลังงานทดแทนของกระทรวง
กลาโหม (กห.) 

“พลังงานทดแทน” เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่หนวยงานภาครัฐจะตอง
วางแผนเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการในอนาคต เนื่องจากเปนการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรของประเทศในเชิงพาณิชย ซึ่งธุรกิจพลังงานทดแทน
จะกอใหเกดิการสรางงานสรางรายไดใหแกทองถิน่ อกีทัง้ ยงัเปนการชวยแบงเบา
ภาระดานงบประมาณของภาครฐัเกีย่วกบัการดําเนนิการกอสรางโรงไฟฟารูปแบบ
ตางๆ ซึ่งการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการพลังงานแบบรวมศูนย มาเปนการ
บริหารจัดการแบบกระจายอํานาจสูทองถิ่น ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูป
พลังงานทดแทนในครั้งนี้

หากประเทศไทยจะทําใหการบรหิารจดัการทรพัยากรดานพลงังานใหประสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนไดนั้น การปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม จะชวยใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ทุกระดับชั้นเปนไปอยางราบรื่น ตัวอยางเชน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่มีความชัดเจน ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติ จะทําใหการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนตน สวนการจะทําให
การบรหิารจดัการดานพลงังานเกิดผลสมัฤทธิไ์ดนัน้ โครงการตางๆ จะตองสรรหา
ผูที่มีความรูความสามารถและเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดานพลังงาน และสามารถถายทอดองคความรูใหแกบุคคลอื่นได 

ทรพัยากรดานพลงังานถอืเปนทรพัยสมบติัของสวนรวม ประชาชนทกุคน
มีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาไปใชประโยชน และถือเปนหนาที่ของทุกคนที่ตอง
รวมมอืกนัแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกดิขึน้ ดงันัน้ กระทรวงกลาโหมในฐานะคณะทํางาน
เพื่อเตรียมการปฏิรูปฯ ไดจัดทําขอเสนอแนะและกรอบความเห็นรวม ซึ่งมีสาระ
สําคัญ ดังนี้

1) การสงเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด มีขอเสนอแนะที่
สําคัญ 6 ประเด็น ไดแก

- การแกไขปรบัปรุง พ.ร.บ.การสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน ในประเดน็
เกี่ยวกับมาตรฐานของการใชพลงังานข้ันต่ําในเครือ่งจกัร อปุกรณ และอาคารใหมี
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ประสทิธิภาพ และใหทกุภาคสวนปฏบิตัติามมาตรฐานอยางเครงครัดและเขมขน
มากยิ่งขึ้น

- การจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม โดยใชหลักการเชนเดียวกับ
กองทุนโรงไฟฟาท่ีมีการแบงเงินของกองทุนออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งของ
รายไดนําไปจายสมทบเขากองทุน สวนที่เหลือนําไปใชพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่อยูในบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟา รวมทั้งใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม 
องคความรู และการศกึษาใหแกคนในชมุชน ซึง่นบัเปนการตอบแทนสังคมอยางเปน
รูปธรรม

- การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงาน
ทดแทน โดยใหภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหแกกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีรวมท้ังกาํหนดนโยบายใหรฐัวิสาหกจิและบรษิทัเอกชนทีเ่กีย่วของ
จดัสรรงบประมาณดานการศกึษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีานพลงังานทดแทน
เพิม่มากขึน้ รวมทัง้พฒันาทกัษะและองคความรูใหแกบคุลากรทุกระดับอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยมุงเนนใหสามารถนําไปใชงานไดจริง

- การปรบัปรงุแกไข พ.ร.บ. ทีส่นบัสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
กระจายอาํนาจการบรหิารจดัการไปสูสวนภมูภิาคใหมคีวามทนัสมัยมากขึน้ รวมทัง้ 
เพิม่อตัราการจางงานในโครงการทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน
ใหมากขึ้น 

- การจัดตั้งกองทุนศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยี
ดานพลังงานทดแทนในทุกจังหวัด การกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุน
กองทนุ และการนาํผลงานวจิยัของกองทุนไปประยกุตใชไดจริงอยางเปนรูปธรรม

- การจดัตัง้คณะกรรมการอสิระดานพลงังานทดแทน โดยใหแยกออกมา
จากคณะกรรมการชดุทีทํ่าหนาทีด่แูลในเรือ่งพลงังานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
เพือ่ใหการดาํเนนิงานของคณะกรรมการชุดดงักลาวมคีวามอสิระในการดาํเนนิงาน
ตามนโยบายพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2) การบริหารจัดการพลังงานไฟฟา มีขอเสนอแนะที่สําคัญ 3 ประเด็น 
ไดแก

- การทบทวนมาตรการเกี่ยวกับโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน การลดปญหาอุปสรรคในการขออนุญาตดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานทดแทนท้ังขนาดเล็กและเล็กมาก (SPP/VSPP) จากภาครัฐ 
ความโปรงใสและเปดกวางใหทกุภาคสวนสามารถเขามามสีวนรวมเพือ่ขจดัปญหา
การเลือกปฏิบัติ 

- การกาํหนดโครงสรางราคารบัซ้ือพลังงานไฟฟาท่ีเหมาะสม (แบบ FIT) 
แกกลุมพลงังานชีวภาพ โดยโครงการดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามตนทุน
การผลติ และมกีารกาํหนดผลตอบแทนเพือ่เปนแรงจูงใจใหแกผูเขารวมโครงการ เชน 
การกําหนดอตัราคาตอบแทน 12 เปอรเซน็ต ตออายโุครงการ 25 ปขึน้ไป เปนตน

- การกาํหนดนโยบายทีส่งเสรมิการศกึษา วจัิย และเผยแพรองคความรู
เก่ียวกับโครงการพฒันาโรงไฟฟาทีใ่ชเทคโนโลยีสมยัใหม เชน โรงไฟฟาถานหนิสะอาด 
โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาพลังงานทดแทน ฯลฯ เพื่อทําใหประเทศไทยมี
ความมัน่คงดานพลงังาน และวางแผนพฒันาการดําเนนิงานในระยะยาวดานพลงังาน
ใหแกประเทศไทยได13

3.2.4 นโยบายพลังงานภายใต้กรอบการดําเนินงานของกระทรวง
พลังงาน

1) แผนพฒันากาํลงัผลติพลงังานไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 
(Power Development Plan: PDP) เปนการเตรยีมความพรอมดานการผลติ
พลงังานไฟฟาสาํรอง ใหอยูในปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัสถานการณดานพลงังานภายใน
ประเทศ ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินการตามแผนฯ สามารถปรับเปล่ียนได
ตลอดเวลาตามสถานการณ หรอืตามความเหมาะสม โดยในแผนดงักลาวจะมุงเนน
ใหเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาเปนหลัก ซ่ึงหนวยงานท่ีมีหนาที่
รับผิดชอบจะมีการติดตามสถานการณ เก็บรวบรวมขอมูล และจดบันทึกสถิติ

13 สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม. เรือ่ง “กรอบความเหน็รวมปฏิรปูประเทศไทยดานพลงังาน”. 
เอกสารประกอบการปฏรูิป. http://www.parliament.go.th. คณะรกัษาความสงบแหงชาต.ิ 2557. น. 18 – 24.
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การผลติและการใชพลงังานไฟฟา เพ่ือคาดการณถงึความตองการใชพลังงานไฟฟา
ในอนาคตวา ควรจะมีการผลติพลงังานไฟฟาสาํรองไวเทาไหร ซึง่โดยปกติจะมีการสํารอง
พลงังานไฟฟาไวไมตํา่กวา 15 เปอรเซน็ต ของปรมิาณการใชพลงังานไฟฟาทัง้หมด
ของประเทศ อีกทั้ง มีการกําหนดแหลงที่มาของเชื้อเพลิงที่จะนํามาผลิตพลังงาน
ไฟฟาไว เชน การลดการพึง่พาเชือ้เพลงิจากกาซธรรมชาตลิง และเพิม่แหลงเชือ้เพลงิ
จากแหลงอืน่ๆ ใหมคีวามหลากหลายมากข้ึน ไดแก เช้ือเพลงิทีเ่ปนพลงังานทดแทน
ไมตํา่กวา 5 เปอรเซน็ต พลงังานนวิเคลยีรไมเกนิ 10 เปอรเซน็ต การนาํเขาพลงังานไฟฟา
จากประเทศเพื่อนบานไมเกิน 25 เปอรเซ็นต และการใชถานหิน (เทคโนโลยี
ถานหินสะอาด) เปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาเทาที่จําเปน เพื่อลด
มลภาวะในอากาศอันเปนตนเหตุที่กอใหเกิดปรากฏการเรือนกระจก14

2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 15 ป 
(พ.ศ. 2551 – 2565) มเีปาหมายเพือ่ลดการนาํเขาพลงังานจากภายนอกประเทศ 
สงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน สรางความเชื่อม่ัน
ในการจัดหาพลังงานทดแทนใหแกประเทศ สงเสริมใหชุมชนใชพลังงานทดแทน
แบบครบวงจร สงเสรมิภาคการผลิตพลงังานทดแทนภายในประเทศ และสนบัสนนุ
เงินทุนสําหรับการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป มีเปาประสงค
ที่จะเพิ่มสดัสวนการใชพลงังานทดแทนใหได 25 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2565 
โดยไดมีการแบงกําหนดแผนงานออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น ระหวางป 
พ.ศ. 2551 – 2554 ระยะกลาง ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2559 และ ระยะยาว 
ระหวางป พ.ศ. 2560 – 2565 มรีายละเอียด ดังนี้

ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – 2554) มุงเนนสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหไดรับการยอมรับ (Proven Technologies) 
จากทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหแกแหลงพลังงานทดแทนมากยิ่งข้ึน 
เชน การนําพลังงานชีวภาพไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน 

14 สถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา. เรือ่ง “การปฏริปูพลงังาน ขอเสนอจากคณะทํางานวิชาการ เวทภีาคี
พฒันาประเทศไทย”. เอกสารทางวชิาการ. โครงการเวทภีาคพีฒันาประเทศไทย (Thailand Development 
Forum: TD Forum). สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง. นนทบุรี. 2557. น. 12 – 13.
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โดยภาครฐัจะเปนผูใหการสนบัสนนุเงนิลงทนุทกุรปูแบบ ซึง่แผนระยะสัน้มเีปาหมาย
ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพในการผลติพลงังานทดแทนใหได 10,961 พันตันเทียบเทาน้ํามนัดิบ 
หรือคิดเปน 15.6 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมด

ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – 2559) มุงเนนสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ  ในอตุสาหกรรมการผลติพลงังานทดแทน เพือ่ใชเปนตนแบบ
ในการผลิตพลังงานทดแทน และสรางความคุ มคาทางหลักเศรษฐศาสตร 
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพแบบ Green City และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ที่ผลิตและใชพลังงานทดแทน โดยแผนระยะกลางมีเปาหมายที่จะเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานทดแทนใหได 15,579 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ หรือคิดเปน 
19 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมด

ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2565) มุงเนนสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหมๆ  ดานการผลติพลงังานทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร ขยายตนแบบ Green City และตนแบบพลังงานชุมชนไปยัง
พื้นที่ตางๆ และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการสงออกพลังงานชีวภาพและ
เทคโนโลยดีานพลงังานทดแทนในภูมภิาค โดยแผนระยะยาวมเีปาหมายทีจ่ะเพ่ิม
ศกัยภาพในการผลติพลงังานทดแทนใหได 19,799 พันตันเทียบเทานํา้มนัดิบ หรือ
คิดเปน 20 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมด15

3) ปจจัยที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) นอย และ
ที่มีอยู ก็ไมเพียงพอกับความตองการใช จึงสงผลทําใหหนวยงานภาครัฐที่มี
หนาทีร่บัผดิชอบ จาํเปนตองคนหาและพฒันาแหลงพลังงานใหมๆ  โดยเฉพาะน้ํามนั
ปโตรเลียม ที่มีการนําเขาจากภายนอกประเทศสูงถึง 45 เปอรเซ็นต ของปริมาณ
การใชพลังงานท้ังหมดของประเทศ รองลงมา เปนการนําเขากาซธรรมชาติ 
ถานหิน และพลังงานไฟฟา ตามลําดับ 

15 _______________. เรือ่ง “การปฏริปูพลงังาน ขอเสนอจากคณะทาํงานวชิาการ เวทภีาคีพัฒนา
ประเทศไทย”. เอกสารทางวิชาการ. โครงการเวทีภาคพีฒันาประเทศไทย (Thailand Development Forum: 
TD Forum). สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง. นนทบุรี. 2557. น. 11 – 12.
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ภาพรวมทั้งหมดของการนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ มีสัดสวน
สูงกวา 55 เปอรเซ็นต ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณอยางมหาศาล
ในการจดัหาพลังงาน เพือ่ใหมเีพยีงพอกบัความตองการใชภายในประเทศ ซ่ึงปญหา
การขาดแคลนพลงังานสงผลตอความม่ันคงของประเทศอยางมาก เพราะการขบัเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การทหาร ฯลฯ มคีวามเชือ่มโยงกับพลงังานทัง้สิน้ 
หากประเทศไทยขาดแคลนพลงังานจะสงผลทาํใหระบบตางๆ ตองหยดุชะงกัไปดวย 

เนื่องจากแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ของโลก มีปริมาณ
ลดลงเหลอืนอย จงึสงผลทําใหราคาพลงังานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) โดยเฉพาะ
นํา้มนัปโตรเลยีมและกาซธรรมชาติมแีนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี ้ยังมีปจจัยอื่นๆ 
ทีส่งผลใหราคาพลงังานในตลาดโลกเกดิความผนัผวน ไดแก สถานการณความขดัแยง
ในตะวันออกกลางซึ่งเปนแหลงพลังงาน และการเก็งกําไรของนักลงทุน เปนตน 
ที่ผานมาความผันผวนของราคาพลงังาน (นํา้มนัปโตรเลยีม) ในตลาดโลก เคยทํา
สถติสิงูสดุถงึกวา 147 เหรียญสหรฐัฯ ตอบารเรล จนสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิ
ทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทยดวย) ซ่ึงแนนอนวาหากประเทศไทยประสบปญหา
ขาดแคลนพลังงาน จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของ
ประเทศไทยอยางรุนแรงและตอเนื่อง

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จงึสงผลทาํใหมผีลผลิตทางการเกษตร
ที่มีความหลากหลาย เชน ออย มนัสาํปะหลงั ปาลมนํา้มนั ขาว ขาวโพด ฯลฯ ซ่ึง
สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนได 
และผลผลติทางการเกษตรบางชนดิสามารถนาํมาใชผลติเปนไบโอดเีซลและเอทานอลได 
เปนตน แตประเทศไทยมีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยี ความรู และเงินทุนของ
ภาคประชาชน จึงสงผลใหกระทรวงพลังงานจัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนา
พลงังานทดแทนจากพชืพลงังานและวัสดุเหลือใชภาคการเกษตรขึ้น16

16 สาํนักวชิาการ. สํานกักฎหมาย. เรือ่ง “สาระสงัเขปประเดน็การปฏิรูปประเทศไทยดานพลงังาน”. 
เอกสารประกอบการปฏิรูป. http://www.parliament.go.th. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ. 2557. น. 67.
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4) สภาพปญหาและประเด็นสําคัญเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เนื่องจาก
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมพลังงานขนาดใหญในประเทศไทย เชน โรงกลั่นนํ้ามัน 
โรงกลั่นกาซธรรมชาติ โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังนํ้า ฯลฯ มีเปาหมายในการ
กอสรางข้ึนเพื่อผลิตพลังงานไวใชภายในประเทศเทานั้น แตดวยโรงไฟฟาเหลานี้
มีระบบการผลิตขนาดใหญ จึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
เชน การใชพืน้ทีป่าเพือ่กอสรางเขือ่นกกัเกบ็นํา้ มลพิษจากกระบวนการกล่ันนํา้มนั
หรอืกาซธรรมชาต ิเปนตน สิง่ทีส่าํคญัอกีประการหนึง่ คอื วตัถดุบิทีน่าํมาใชแปรรปู
พลงังานสวนใหญมาจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) ซึง่เปนพลงังานทีใ่ชแลวหมดไป 
ทําใหประเทศไทยตองคนหาแหลงพลังงานรูปแบบใหมๆ มาทดแทน เชน ลม 
แสงอาทิตย นํ้า ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามาผลิตเปน
พลังงานไดและเปนสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา

แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 15 ป (พ.ศ. 2551 – 2565) 
มเีปาหมายทีจ่ะเพิม่กาํลงัการผลติพลงังานทดแทนของประเทศไทยใหไดไมต่ํากวา 
25 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานทั้งหมดของประเทศ ภายในป พ.ศ. 2564 โดย
แยกเปนพลงังานไฟฟา ประมาณ 9,201 เมกะวตัต พลังงานความรอน ประมาณ 
9,335 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ และเชือ้เพลงิชวีภาพ ประมาณ 40 ลานลติรตอวนั 
ถาหากประเทศไทยสามารถดําเนนิการไดตามแผนฯ ทีก่าํหนดไว จะสามารถชวยลด
ปริมาณการนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศกวา 574,000 ลานบาทตอป 
และยังสามารถชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดกวา 76 ลานตันตอป

จากการทบทวนนโยบายดานพลงังานจากหนวยงานภาครฐัทีผ่านมา พบวา 
นโยบายดานพลังงานของหนวยงานตางๆ มีจุดรวม กลาวคือ แผนฯ สวนใหญ
จะมองไปที่ความตองการใชพลังงานของประเทศไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ในอนาคต และเห็นวาสัดสวนในการผลิตพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) 
มีปริมาณไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับความตองการใช จึงสงผลทําใหประเทศไทย
ไมมีความมั่นคงดานพลังงาน และจากการศึกษา พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานทดแทนสูงกวาที่แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 
2551 – 2565) กําหนดไว โดยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทติยมากกวา 5,000 เมกะวตัต จากพลงังานชวีมวล ประมาณ 4,000 เมกะวตัต 
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จากพลังงานลม ประมาณ 1,700 เมกะวัตต และจากพลังงานนํ้า ประมาณ 
1,600 เมกะวัตต ซ่ึงหากนําศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
มารวมกันแลว จะสงผลทําใหประเทศไทยมีกําลังผลิตพลังงานทดแทนไมต่ํากวา 
14,000 เมกะวัตตตอป 

แตเนือ่งจากประเทศไทยมรีะบบการบรหิารจัดการพลังงานแบบรวมศนูย 
และภาครัฐมีนโยบายที่มุงเนนคนหาแหลงพลังงานขนาดใหญเปนหลัก จึงทําให
ดเูหมอืนวานโยบายการสงเสรมิการผลติและใชพลังงานทดแทนถกูใหความสําคญั
นอยกวา ดวยเหตุนี้จึงสงผลทําใหแผนการผลิตพัฒนาพลังงานทดแทนในชวง 
20 - 30 ปที่ผานมา ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ดงันัน้ ประเดน็เรือ่งการปฏริปูพลงังาน โดยมกีารกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการ
ดานพลงังานทดแทนไปสูทองถิน่ จงึนาจะเปนแนวทางในการแกไขปญหาทีด่ ีและ
มคีวามเปนไปไดท่ีจะประสบความสาํเรจ็สงู เพราะมกีารเปดโอกาสใหทกุภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาดวยตนเอง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนตามเปาหมายที่กําหนดไว17

กระจายอํานาจการบริหารจัดการดานพลังงาน ประเด็นปญหาของ
ประเทศไทยสวนใหญเกิดจากหนวยงานระดับนโยบายและหนวยงานขับเคล่ือน 
ที่มีโครงสรางแบบรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการดานพลังงานไวที่สวนกลาง
เพยีงแหงเดยีว ซึง่กอใหเกดิปญหาตางๆ หลายประการ เชน นโยบายดานพลงังาน
ไมมีความชัดเจน ความลาชาในการแกไขปญหา การแกไขปญหาบางประเด็น
ไมสอดคลองและไมตรงกับความตองการของประชาชน และนโยบายตางๆ 
ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน เปนตน ซึ่งที่ผานมาไดมีการเรียกรองใหมี
การปรบัปรงุโครงสรางการบรหิารจดัการในลกัษณะของการกระจายอาํนาจมากขึน้ 
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ใหสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ทาํใหการบรหิารจัดการพลังงานภายในประเทศ
เกิดความเปนธรรมในทุกระดับ เชน รัฐบาลควรสงเสริมการกระจายอํานาจ

17 _______________. เรือ่ง “การปฏริปูพลงังาน ขอเสนอจากคณะทาํงานวชิาการ เวทภีาคีพัฒนา
ประเทศไทย”. เอกสารทางวิชาการ. โครงการเวทีภาคพีฒันาประเทศไทย (Thailand Development Forum: 
TD Forum). สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง. นนทบุรี. 2557. น. 34 – 43.
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ดานการบริหารจัดการพลังงานใหแกทองถิ่น และสนับสนุนใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

ที่ผานมา ปญหาที่พบเห็นบอยครั้ง คือ กระบวนการจัดทํานโยบาย
ดานพลังงานของภารัฐยังขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน สงผลทําให
เกดิปญหาความขดัแยงระหวางกัน เชน การโครงการกอสรางโรงงานไฟฟาบอนอก 
(จงัหวดัประจวบครีขัีนธ) ท่ีไดรบัการตอตานจากประชาชนในพืน้ที ่เนือ่งจากภาครฐั
ไมไดมกีารศกึษาวจิยั ไมไดทาํประชามตเิพือ่รบัฟงความคดิเหน็จากประชาชนในพืน้ที่ 
และภาครัฐเองก็ไมไดมีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกประชาชนในพื้นที่ เปนตน

นโยบาย เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยูบอยครั้ง 
ทําใหเกิดปญหาความไมตอเนื่องของนโยบายดานพลังงานทดแทน สงผลทําให
นกัลงทุนในธรุกิจพลงังานทดแทนขาดความเชือ่ม่ัน สวนมาตรการสงเสริมการลงทุน
ในปจจุบนัไมเอือ้อาํนวยตอการพฒันาพลงังานทดแทนในระดบัทองถิน่และชมุชน
มากนกั เพราะมกีารมุงเนนสงเสรมิการผลติของภาคเอกชนมากเกนิไป เนนการผลติ
เพื่อซื้อขายในตลาดพลังงานมากกวาการผลิตเพ่ือใชในครัวเรือนและชุมชน และ
ดวยสาเหตทุีร่ฐับาลมขีอจาํกดัดานงบประมาณในการสงเสรมิการลงทนุ สงผลทาํให
ผูประกอบตองแบกรบัภาระคาใชจาย ซึง่หากหนวยงานภาครฐัมนีโยบายทีช่ดัเจน
และมีกองทนุสาํหรบัใหกูยมืเพือ่การลงทนุ กจ็ะสามารถแบงเบาภาระคาใชจายของ
ผูประกอบการในธุรกิจพลังงานทดแทนได18

3.2.5 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป 
(พ.ศ. 2555 - 2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012 - 2021)

แผนการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2564) 
มเีปาหมายทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการใชพลงังานทดแทนใหได ประมาณ 25,000 พันตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ หรือคิดเปน 25 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งในแผนฯ 
มีสาระสําคัญ กลาวคือ

18 _______________. เรือ่ง “สาระสังเขปประเดน็การปฏริปูประเทศไทยดานพลงังาน”. เอกสาร
ประกอบการปฏิรปู. http://www.parliament.go.th. สํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ปฏิบตัหินาที่
สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ. 2557. น. 68 - 69.
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1) เพือ่ทาํใหประเทศไทยสามารถผลติและพฒันาพลงังานทดแทน จนสามารถ
นํามาใชทดแทนพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

2) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ   
3) เพื่อเสริมสรางการใชพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (ชุมชนสีเขียว) 

แบบครบวงจร 
4) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีและวันตกรรมดาน

พลังงานทดแทนภายในประเทศ 
5) เพื่อวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนของประเทศไทย

ใหสามารถแขงขันในตลาดสากลได
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังไดมีการจัดทํายุทธศาสตรใน 6 ประเด็น 

ไดแก 1) การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงาน
ทดแทนมากขึน้ 2) การปรบัปรุงมาตรการตางๆ เพือ่จงูใจนกัลงทนุจากภาคเอกชน 
3) การแกไขกฎหมายและกฎระเบียบในบางมาตราเพื่อเอ้ือตอการพัฒนา
พลงังานทดแทน 4) การปรับปรงุระบบโครงสรางพืน้ฐาน เชน ระบบสายสงพลงังานไฟฟา
ของประเทศสูระบบ Smart Grid 5) การประชาสัมพันธและสรางองคความรู
ใหแกประชาชนอยางครอบคลุม และ 6) การสงเสริมงานวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

นอกจากนี ้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 
2555 - 2564) ไดมีการแบงสดัสวนการนาํพลงังานทดแทนไปใชประโยชนในการ
ผลติพลงังานใน 3 รปูแบบ ไดแก การนาํพลงังานทดแทนไปใชผลิตพลังงานไฟฟา 
การนําไปใชผลิตเปนเช้ือเพลิงทดแทนการใชนํ้ามันปโตรเลียม และการนําไปใช
ผลิตพลังงานความรอน มีรายละเอียด ดังนี้

พลังงานทดแทนที่นําไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟา
พลงังานแสงอาทิตย เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 3,000 เมกะวตัต 

ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 619.87 เมกะวัตต 
พลงังานลม เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 1,800 เมกะวตัต ภายใน

ป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 222.71 เมกะวัตต 
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พลงังานนํา้ เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 324 เมกะวตัต ภายในป 
พ.ศ. 2564 ซึง่ปจจบัุนมกีาํลงัการผลติอยูที ่ประมาณ 104.73 เมกะวตัต (ไมรวมระบบ
สูบกลับ ที่มีอยูปจจุบันของ คือ ลําตะคอง 1 - 2 มีกําลังการผลิต 500 เมกะวัตต) 

พลังงานจากขยะ เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 400 เมกะวัตต 
ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 47.48 เมกะวัตต 

พลังงานชีวมวล เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 4,800 เมกะวัตต 
ภายในป พ.ศ. 2564 ซึง่ปจจบุนัมกีาํลงัการผลิตอยูท่ี ประมาณ 2,210.25 เมกะวตัต 

พลังงานชีวภาพ เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 3,600 เมกะวัตต 
ภายในป พ.ศ. 2564 (พลงังานชวีภาพจากหญาเนเปยร ประมาณ 3,000 เมกะวัตต) 
ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 260.33 เมกะวัตต 

พลังงานความรอนใตพภิพ เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 1 เมกะวตัต 
ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 300 กิโลวัตต 

พลังงานมหาสมุทร เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 2 เมกะวัตต 
ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันยังไมมีการผลิต

โดยมีแผนการดําเนินการ ประกอบดวย การสงเสริมใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น การปรับมาตรการ
ใหเหมาะสมกบัสถานการณเพือ่จูงใจนกัลงทนุภาคเอกชน การแกไขกฎหมายและ
กฎระเบียบในบางมาตราเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาพลังงานทดแทน การปรับปรุง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน การประชาสัมพันธและสรางองคความรูใหแกประชาชน
อยางครอบคลุม และการสงเสริมใหผลการศึกษางานวิจัยเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

การนําไปใช้ผลิตเปนเชื้อเพลิง (ทดแทนการใช้นํ้ามันปโตรเลียม) 
เอทานอล เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 9 ลานลิตร/วัน ภายใน

ป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 2.3 ลานลิตร/วัน (นําไป
เปนเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันเบนซิน)

ไบโอดเีซล เปาหมาย คือ จะผลติใหได ประมาณ 7.2 ลานลติร/วนั ภายใน
ป พ.ศ. 2564 ซึง่ปจจบุนัมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 2.7 ลานลิตร/วัน (นําไป
เปนเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซล)
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กาซชีวภาพอดั มีเปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 1,200 ตัน/วัน ภายใน
ป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบัน ซึ่งปจจุบันไมมีการผลิต (Compressed Biogas: CBG) 
(เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสง) 

เชื้อเพลิงใหมทดแทนดีเซลในอนาคต เปาหมาย คือ จะผลิตใหได 
ประมาณ 2564 3.0 ลานลิตร/วัน ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันไมมีการผลิต

การนําไปใช้ผลิตพลังงานความร้อน
พลังงานแสงอาทิตย เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 100 พันตัน

เทียบเทานํ้ามันดิบ ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการผลิตอยูที่ 
ประมาณ 4.27 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ  

พลงังานชวีภาพ เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 1,000 พนัตนัเทยีบ
เทานํ้ามันดิบ ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการผลิตอยูที่ ประมาณ 
468.15 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 

พลังงานชีวมวล เปาหมาย คือ จะผลิตใหได ประมาณ 8,500 พันตัน
เทยีบเทาน้ํามันดบิ ภายในป พ.ศ. 2564 ซึง่ปจจบุนัมกีาํลงัการผลติอยูที ่ประมาณ 
4,775.85 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ 

พลงังานจากขยะ เปาหมาย คอื จะผลติใหได ประมาณ 200 พันตันเทยีบ
เทานํ้ามันดิบ ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการผลิตอยูที่ ประมาณ 
78.18 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ19 

การนําพลังงานทดแทนไปใชในการผลิตความรอน (Renewable Heat) 
ตามแนวคิดการพัฒนามาตรการ “Renewable Heat Incentive: RHI” สําหรับ
สงเสริมการนําพลังงานทดแทน อยางเชน พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ 
พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย มาผลิตเปนพลังงานความรอนในภาค
อตุสาหกรรม เพือ่ใชทดแทนพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) เชน กาซหงุตม 
LPG นํ้ามันเตาและถานหิน เปนตน

19 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative 
Energy Encyclopedia)”. สารานุกรม. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน กระทรวงพลงังาน. 
กรุงเทพฯ . 2557. น. 326 – 337.



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

หน้าที่  65

สรุป 
ประเทศไทยมคีวามตระหนกัรูถงึปญหาความมัน่คงดานพลงังาน จงึไดจดัทาํ

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) ข้ึน 
โดยมสีาระสาํคญั กลาวคอื 1) เพ่ือตองการพฒันาพลังงานทดแทนจนสามารถนํามาใช
ทดแทนพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) อยางยัง่ยนืในอนาคต 2) เพือ่เสรมิสราง
ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 3) เพ่ือเสริมสรางการใชพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชนแบบครบวงจร 4) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยี
ดานพลงังานทดแทนภายในประเทศ และ 5) เพือ่วจิยัพฒันาและสงเสริมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนของประเทศไทยใหสามารถแขงขันในตลาดสากลได 

การใชพลงังานในภาพรวมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 สามารถแบงออกเปน 
3 สวน กลาวคือ ภาคการผลิตพลังงานภายในประเทศ มีปริมาณ ประมาณ 
78,077 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ ภาคการนาํเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ 
มีปริมาณ ประมาณ 70,232 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และภาคการสงออก
พลังงาน มปีรมิาณ ประมาณ 15,493 พนัตนัเทยีบเทานํา้มนัดบิ นอกจากนี ้ภาครฐั
ยังไดมีการกําหนดนโยบายท่ีมุงสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนหันมาผลิต
และใชพลังงานทดแทนใหมากขึ้น ซึ่งจากขอมูลเชิงสถิติใน ป พ.ศ. 2556 แสดง
ใหเห็นวาประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนมากกวา 8,232 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดบิ สามารถแบงรปูแบบของพลงังานทีไ่ดจากการนาํพลงังานทดแทนมาเปน
ตวัขบัเคลือ่น ประกอบดวย เปนรปูแบบพลงังานไฟฟา ประมาณ 3,788.46 เมกะวตัต 
เปนพลังงานความรอน ประมาณ 5,279 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และเปน
เชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอล และไบโอดเีซล) ประมาณ 5.5 ลานลติรตอวนั เปนตน 
สวนการลงทนุดานพลงังานทดแทนของประเทศไทย (ทัง้ภาครฐัและเอกชน) มมีลูคา
กวา 75,822 ลานบาท แบงเปนพลังงานลม 45.6 เปอรเซ็นต พลังงานแสงอาทิตย 
21.4 เปอรเซ็นต เช้ือเพลงิชีวภิาพ 17.9 เปอรเซ็นต พลังงานชวีมวล 11.3 เปอรเซ็นต 
กาซชวีภาพ 3.0 เปอรเซน็ต และพลังงานขยะ 0.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
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บทที่ 4
รูปแบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

อัตราการเติบโตที่รวดเร็วและตอเนื่องของระบบเศรษฐกิจ สงผลทําให
ประเทศไทยเกิดการใชพลังงานอยางฟุ มเฟอย จนทําใหแหลงพลังงานจาก
ซากดึกดําบรรพ (Fossil) ภายในประเทศลดนอยลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
นํ้ามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน ซ่ึง “พลังงาน” เปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนใหประเทศไทยมีวิวัฒนาการ และเปนที่ทราบกันดีวาปจจุบัน
โลกของเรากําลังเผชิญกับวิกฤตดานพลังงาน (ปญหาการขาดแคลนพลังงาน) 
ฉะนั้น การแสวงหาแหลงพลังงานทดแทนจึงเปนอีกทางเหลือหนึ่งที่ประเทศไทย
ตองดําเนินการอยางเรงดวน

ที่ผานมาเราจะเห็นวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานพลังงาน ไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ใชในการศกึษา วจิยั และการพฒันาพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ 
เพิ่มมากขึ้น (แตก็ยังไมเพียงพอ) และการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนยังคง
มีขอจํากัดอยูเฉพาะพื้นท่ีท่ีเปนแหลงวัตถุดิบเทานั้น นอกจากนี้ ประเทศไทยเรา
ยังมีขอจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนที่ยังไมทันสมัยมากพอ 
(ตองใชระยะเวลาในการพัฒนาอีกสักระยะ) และหากมีการคิดคนและพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ จนประสบความสําเร็จ จะสงผลทําใหประเทศไทยสามารถผลิต
พลังงานทดแทนในเชิงพาณิชยได 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานหลายภาคสวนที่ทําการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาพลังงานทดแทนอยูอยางตอเนื่อง20 โดยมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอม
รองรบักับการพฒันาพลงังานทดแทนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่คาดวาจะมสีดัสวน
การผลิตและใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เรื่อง “พลังงานทดแทน”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. http://www.
thailandenergyeducation.com. สนับสนุนโดย กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy). น. 1 - 3.
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 4.1 พลังงานทดแทน (Renewable Energy) รูปแบบตางๆ 
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําหลักการจําแนกพลังงานทดแทนออกเปน 

8 รูปแบบ21 ตามแหลงที่มา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 พลังงานแสงอาทิตย (Solar Power)
“แสงอาทิตย” ประกอบไปดวย สเปกตรัมรังสี ท้ังรังสีคล่ืนส้ัน (รังสี

อลัตราไวโอเลต็) ซึง่เปนแสงทีม่นษุยเราสามารถมองเหน็ได และรงัสคีล่ืนยาว (รงัสี
อินฟราเรด) ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา “แสงอาทิตย” สามารถนํามา
ใชผลิตเปนพลังงานไฟฟาได โดยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนเครื่องมือ
ในการแปรรปูจากพลงังานแสงและความรอนใหเปนพลงังานไฟฟา เซลลแสงอาทิตย 
(Solar Cell) สามารถสรางขึ้นจากวัสดุกึ่งตัวนําไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
โลหะเจือหรือพอลิเมอร เปนตน สวนคลื่นความรอนจากดวงอาทิตยก็สามารถ
นํามาผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อใชประโยชนไดอยางกวางขวาง เชน 
ผลตินํา้รอน อบแหงผลผลติทางการเกษตร และสรางความอบอุนใหแกอาคารบานเรอืน 
(สําหรับประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น) ซึ่งถาหากเรามีเครื่องมือที่สามารถกักเก็บ
ความรอนจากแสงอาทิตยไดมากพอ (โดยใชระบบทอ ระบบรางพาราโบลิก หรือ
ระบบหอคอยรวมแสง) เราก็จะสามารถนําความรอนไปใชผลิตพลังงานไฟฟาได
เชนเดียวกับเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาด ไมก อใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม และไมมีวันหมดไปจากโลก ตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตยโคจรอยูใน
ระบบสุริยะ เมื่อนั้นโลกของเราก็จะยังคงไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยอยู  
ถงึแมวามนษุยเราจะมีการนาํพลงังานแสงอาทติยมาใชประโยชนกันอยางฟุมเฟอย
กต็าม แตปรมิาณท่ีมนษุยใชประโยชนนัน้ เปนเพยีงเศษเสีย้วอนันอยนดิ เม่ือนาํมา
เปรียบเทียบกับพลังงานอันมหาศาลของดวงอาทิตย 

21 _______________. เรื่อง “พลังงานทดแทน”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. http://www.
thailandenergyeducation.com. สนบัสนนุโดย กระทรวงพลงังาน (Ministry of Energy). น. 2 - 1 – 2 - 37.
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มนุษยเรารูจักใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมานานกวาพันปแลว 
และปจจุบันก็ยังคงมีการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนใหมากยิ่งขึ้น 
ทัง้การเปลีย่นรปูจากพลงังานแสงอาทติยเปนพลังงานไฟฟา และการนาํความรอน
จากพลังงานแสงอาทติยมาใชโดยตรง ซ่ึงในอนาคตมกีารคาดการณกนัวา โลกของเรา
จะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ที่สามารถนําเอาพลังงานแสงอาทิตย
มาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานรูปแบบตางๆ ไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย
ประเทศไทยสามารถรับพลังงานแสงอาทิตยไดสูงสุดระหวางเดือน

เมษายน - พฤษภาคมของทุกป ซึง่มีคาความเขมขนของแสงอาทติยอยูที ่ประมาณ 
20 - 24 เมกะจลูตอตารางเมตรตอวนั โดยพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอืจะไดรบั
พลังงานแสงอาทติยเฉลีย่ทัง้ปสูงท่ีสุด ไดแก พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา บรุรีมัย สรุนิทร 
ศรสีะเกษ รอยเอด็ ยโสธร อาํนาจเจรญิ อบุลราชธาน ีชยัภมู ิขอนแกน และอดุรธานี 
รองลงมาเปนพืน้ท่ีภาคกลาง ไดแก พืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรีุ ชยันาท อยธุยา และลพบรุี 
ซึ่งจะไดรับพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปอยูที่ ประมาณ 19 - 20 เมกะจูล
ตอตารางเมตรตอวัน หรือคิดเปน 14.3 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบวาพื้นที่กวา 50.2 เปอรเซ็นตของประเทศ ไดรับ
พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยท้ังปอยูที่ ประมาณ 18 - 19 เมกะจูลตอตารางเมตร
ตอวัน และมีพื้นที่เพียง 0.5 เปอรเซ็นตของประเทศเทานั้น ท่ีไดรับพลังงาน
แสงอาทิตยตํ่ากวา 16 เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน ซ่ึงเมื่อคํานวณหาคา
ความเขมขนของพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตอปของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย 
พบวา มคีาเฉลีย่อยูท่ี ประมาณ 18.2 เมกะจลูตอตารางเมตรตอวนั จากขอมลูขางตน
แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตยในปริมาณคอนขางสูง ทั้งการนํามาผลิตเปนพลังงานไฟฟาและผลิต
เปนพลังงานความรอน22 เปนตน 

22 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative 
Energy Encyclopedia)”. สารานุกรมฉบับสมบูรณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ . 2557. น. 11 - 42.
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ซึ่ งในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป  
(พ.ศ. 2555 - 2564) ไดมีการกําหนดเปาหมายที่จะผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยในภาพรวมใหได ประมาณ 3,000 เมกะวัตต ภายในป 
พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเรามีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 619.87 
เมกะวัตต เทานั้น

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ข้ึนมา
หลากหลายรูปแบบ ตวัอยางเชน เซลลแสงอาทติย/เซลลโฟโตวอลเทอกิ (Solar Cell/
Photovoltaic (PV) Cell), ระบบทําความรอนจากแสงอาทิตย (Solar Thermal 
Heat System), เซลลแสงอาทิตยฟลมบาง (Thin - film Solar Cell), ระบบราง
พาราโบลิก (Parabolic Trough System), ตวัเกบ็รงัสแีบบทอ (Tubular Collector), 
ระบบบอรับแสง (Solar Pond System), ปลองลมพลังงานแสงอาทิตย (Solar 
Chimney), การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Drying), ตัวเก็บรังสี
แบบแผนเรยีบ (Flat Plate Collector), ระบบหอคอยรวมแสง (Central Receiver 
System), ระบบจานระบบแสง/เครื่องจักรกลสเตอรลิง (Dish/Stirling Engine 
System) ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมเหลานี้สามารถนํามาติดต้ังตามอาคารบานเรือน 
สํานักงาน และใชในโรงงานอุตสาหกรรมได 

ประโยชนของพลังงานแสงอาทิตย
1) ประโยชนทางตรงท่ีมนุษยเราไดรับจากพลังงานแสงอาทิตย ไดแก 

การทาํนาเกลอื การตากผา การถนอมอาหาร (การอบแหง) การฆาเชือ้โรคในนํา้ดืม่ 
การผลตินํา้รอน และการแสดงหนงัตะลงุ/ภาพยนตร/มหรสพท่ีตองใชแสงเพ่ือทําให
เกิดเงาบนฉากหลัง ซ่ึงการมองเห็นก็ถือวาเปนการใชประโยชนจากแสงอาทิตย
โดยตรง

2) ประโยชนทางออมที่มนุษยเราไดรับจากพลังงานแสงอาทิตย ไดแก 
การเกิดวัฏจักรของนํ้า (ทําใหเกิดการระเหยของนํ้า การรวมตัวของกอนเมฆ 
และการกลั่นตัวเปนฝน) การทําใหเกิดกระบวนการสังเคราะหแสงในพืชซึ่งสงผล
ทําใหเกิดการเจริญเติบโต สัตวและสิ่งมีชีวิตตางๆ อาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตย
ในการดํารงชีพ เปนตน
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3) การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตเปนพลังงานไฟฟาและพลังงาน
ความรอน เพือ่ใชประโยชนในกจิวตัรประจาํวันของมนษุย ตัวอยางเชน การติดต้ังแผง 
Solar Cell บนโครงสรางหลังคาที่พักอาศัยและอาคารสํานักงาน การติดตั้งแผง 
Solar Cell ไวกับเสาสัญญาณไฟจราจรและเสาไฟสองแสวงตามทองถนน 
การผลติยานพาหนะทีส่ามารถนาํเอาพลงังานแสงอาทิตยมาเปนเชือ้เพลิงขับเคล่ือน
เครื่องยนต เปนตน

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย
1) เปนแหลงพลงังานทีม่ศีกัยภาพสงู มปีรมิาณอนัมหาศาล และปราศจาก

มลพิษ
2) ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแกแหลงวัตถุดิบ
3) เปนแหลงพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไมมีวันหมดไป

จากโลก
4) ระบบการผลติพลงังานไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติย สามารถนาํมาใช

รวมกับระบบการผลิตพลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
5) พลังงานแสงอาทิตย มีความเหมาะสมกับบานเรือนที่ตั้งอยูในพื้นที่

หางไกล เชน พื้นที่ปาเขา และพื้นที่ที่ระบบสายสงเขาไปไมถึง เปนตน
ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย
1) การผลติพลงังานไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติย ตองใชพ้ืนท่ีจํานวนมาก

เพื่อติดตั้งแผง Solar Cell หรือ Photovoltaic
2) พลังงานแสงอาทิตยสามารถใชไดเฉพาะในชวงกลางวันเทานั้น
3) เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยังคงมี

ตนทุนที่สูง (เครื่องมืออุปกรณมีราคาแพง) อีกทั้ง เทคโนโลยีและชิ้นสวนอุปกรณ
บางรายการ ยังคงตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากไมสามารถ
ผลิตไดเองภายในประเทศเนื่องจากมีการจดสิทธิบัตร 

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย
1) ระบบสายสงพลังงานไฟฟาของประเทศมีปญหาในลักษณะคอขวด 

และไมรองรับการกับการซื้อ – ขายพลังงานไฟฟาจากผูประกอบการรายยอย
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2) ผูประกอบการยังขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
3) ภาครัฐไมมีมาตรการที่จูงใจมากพอ หรือไมตรงกับความตองการ 

และไมตอเนื่อง เชน มาตรการดานภาษี
4) ภาครัฐไมมีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุน

ใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานแสงอาทิตยอยางแพรหลาย ทั้งภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และชุมชน

5) ข้ันตอนในการขออนญุาตเปดสถานประกอบการเพ่ือผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยมีความลาชา เนื่องจากมีหนวยงานที่ รับผิดชอบ
หลายหนวย

4.1.2 พลังงานลม (Wind Power)
ลมเกิดขึ้นจากความแตกตางของระดับอุณหภูมิในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งกอใหเกิด

ปรากฏการณตางๆ (ทั้งแรงยก แรงดัน แรงผลัก แรงลาก และแรงเฉื่อย) 
มนุษยเรารูจักใชประโยชนจากพลังงานลมมาต้ังแตสมัยโบราณ ท้ังการสูบนํ้า 
และบดเมล็ดพืช เปนตน กังหันลมสวนใหญที่นิยมนํามาใชผลิตพลังงานไฟฟา
ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบแกนหมุนแนวตั้งและแกนหมุนแนวนอน ซึ่งจะ
มีการติดตั้งรวมกับเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาและระบบควบคุมการทํางาน 
เพือ่ควบคุมใหกงัหนัผลติพลงังานจากลมใหไดมากทีส่ดุและจะหยดุทาํงานอตัโนมตัิ
เมื่อความเร็วลมสูงเกินพิกัด หรือเกิดลมกรรโชกแรง เพ่ือปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับตัวกังหันลม 

กังหันลมมีใหเลือกหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมกับความเร็วลม 
กังหันลมสวนใหญจะมีการติดตั้งระบบควบคุมการทํางานเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา 
การเลอืกสถานทีส่าํหรบัตดิตัง้กงัหนัลมแตละครัง้จะมกีารศกึษาประเมนิศกัยภาพ
ของพื้นที่นั้นๆ กอนดําเนินการติดตั้งกังหันลม 

สาํหรบัประเทศไทย ยงัมกีารสงเสรมิการศกึษา วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานลมที่คอนขางนอย และอาจเปนเพราะพ้ืนที่สวนใหญของประเทศไทย
ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาพลังงานลมมากนัก จึงสงผลทําใหพลังงานลมไมคอย
ไดรับความนิยมมากนัก แตอยางไรก็ตาม หากประเทศไทยมีการจัดทําฐานขอมูล
หรอืองคความรูดานเทคโนโลยพีลงังานลม กจ็ะสามารถสรางเปนแหลงเรียนรูใหแก
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ผูทีส่นใจเขามาศกึษาดงูานได ตวัอยางเชน สถานวีจัิยและพฒันาเทคโนโลยกีงัหนัลม
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการทดลองนําเอากังหันลมมาใชรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน 

ศักยภาพในการผลิตพลังงานลม
การติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรก 

เมื่อป พ.ศ. 2526 ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูดําเนินโครงการกอสราง ตอมาในป พ.ศ. 2550 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดดาํเนนิการ
ติดตั้งกังหันลมที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายสงเสริมให
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาในเชิงพาณิชย 
กอนที่จะขยายไปทั่วประเทศไทยในเวลาตอมา 

บรเิวณทีม่กีารตดิตัง้กงัหนัลมมากทีส่ดุ อยูทีร่อยตอระหวางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา มีการติดตั้งกังหันลม
ทีมี่ขนาดใหญทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ซ่ึงมกีาํลังการผลิตพลงังานไฟฟา
อยูที่ ประมาณ 213 เมกะวัตต นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี 
ชัยภูมิ เลย และเพชรบูรณ ซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับติดตั้งกังหันลม เนื่องจาก
มีความเร็วลมที่ระดับความสูง 50 เมตร เฉลี่ยทั้งปอยูที่ ประมาณ 6.4 เมตร
ตอวนิาท ีหรอืมากกวานัน้ ซึง่เปนผลมาจากอทิธพิลของลมมรสมุทีพ่ดัผาน เปนตน23 

ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ไดมีการกําหนดเปาหมายทีจ่ะผลติพลงังานไฟฟาจากพลงังานลมในภาพรวมใหได 
ประมาณ 1,800 เมกะวตัต ภายในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงปจจบุนัประเทศไทยเรามกีาํลัง
การผลิตอยูที่ ประมาณ 222.71 เมกะวัตต เทานั้น

ประโยชนของพลังงานลม
1) สามารถนํากังหันลมมาใชกับระบบชลประทานได ซึ่งปจจุบันไดมีการ

นํามาใชในหลายพื้นที่ เชน การทํานาเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร เปนตน

23 _______________. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative Energy Encyclopedia)”. 
สารานุกรมฉบับสมบูรณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ . 
2557. น. 279 - 318.
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2) สามารถพลงังานลมมาใชผลติพลงังานไฟฟาได ซ่ึงสําหรับประเทศไทย
ยงัไมคอยไดรบัความนยิมมากนกั เนือ่งจากพ้ืนท่ีสวนใหญมอีตัราความเร็วลมเฉล่ีย
คอนขางตํ่า และตนทุนในการกอสรางกังหันลมมีราคาแพง ซึ่งอาจจะไมคุมคากับ
การลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร 

3) สามารถนําพลังงานลมมาใชกับระบบระบายอากาศภายในตัวอาคาร
สํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา และบานพักอาศัยได ซึ่งปจจุบัน
มีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย

ข้อดีของพลังงานลม
1) เปนพลังงานที่สะอาด และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2) พลังงานลมมีความเหมาะสมกับโรงไฟฟาขนาดเล็ก ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่

บรเิวณทีม่กีระแสลมแรงพัดผานตลอดทัง้ป และพืน้ทีท่ีร่ะบบสายสงพลังงานไฟฟา
เขาไปไมถึง 

3) ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแกแหลงวัตถุดิบ
4) การผลิตพลงังานไฟฟาจากพลงังานลม สามารถนาํมาใชรวมกับการผลติ

พลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
ข้อเสียของพลังงานลม
1) กังหันลมสามารถติดตั้งไดเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้น (พื้นที่ที่มีกระแส

ลมแรงพัดผาน) สําหรับประเทศไทยเรายังคงมีความจําเปนตองนําระบบการผลิต
พลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ เขามาใชรวมเพ่ือทําใหพลังงานไฟฟามีความเสถียร
มากยิ่งขึ้น

2) พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการติดตั้งกังหันลมในประเทศไทย สวนใหญเปน
พื้นที่อนุรักษหรือปาอุทยาน ซึ่งไมสามารถเขาไปใชประโยชนได (ติดตั้งกังหันลม
ในพ้ืนทีน้ั่นๆ) เพราะตดิขดัในเรือ่งขอกฎหมายหรอืกฎระเบยีบวาดวยเขตปาสงวน
และเขตอนุรักษ และตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย 
เปนตน

3) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม ยังคงมีตนทุนท่ีคอนขางสูง 
และเทคโนโลยหีรอือปุกรณบางรายการ ยงัคงตองพงึพาการนาํเขาจากตางประเทศ 
(มีสิทธิบัตร) ซึ่งมีราคาแพงและอาจไมคุมคากับการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร
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4) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลมในประเทศไทย ยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และไดรับความนิยมคอนขางนอย เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนอื่นๆ

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานลม
1) โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมมักถูกตอตานจากประชาชน

ในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนขาดความรูความเขาใจ และภาครัฐเองขาดการ
ประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

2) ระบบสายสงพลงังานไฟฟาของประเทศไทย ไมรองรับกบัการซ้ือ – ขาย
พลังงานจากผูผลิตรายยอย และระบบสายสงมีปญหาในลักษณะคอขวด

3) การขออนุญาตดําเนินการติดตั้งหรือกอสรางกังหันลมในพ้ืนท่ีอุทยาน
หรือปาอนุรักษ ยังคงติดขัดเรื่องขอกฎหมายและกฎระเบียบวาดวยพื้นที่อุทยาน
หรือปาอนุรักษ

4) ขัน้ตอนในการขออนญุาตเปดสถานประกอบการเพ่ือผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานลมมีความลาชา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ

5) ผูประกอบการและสถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเกรงวา
อาจจะไมคุมคากบัการลงทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร และภาครัฐเองกไ็มมมีาตรการ
ใดๆ รองรับ

4.1.3 พลังงานชีวมวล (Biomass)
พลังงานชีวมวล เกิดขึ้นจากสารอินทรียชนิดหนึ่งที่อยูในส่ิงมีชีวิตตาม

ธรรมชาต ิซึง่ถกูกักเกบ็ไวในรปูของสารอนิทรยี และเมือ่นาํมาผานกระบวนการผลติ 
(หมักและฝงกลบ) ก็จะไดสารประกอบตางๆ หลายชนิด เชน คารบอน ไฮโดรเจน 
ออกซเิจน ไนโตรเจน กํามะถัน ฯลฯ ซึง่แรธาตตุางๆ เหลานี ้สามารถนาํมาเปลีย่นรูป
เปนพลังงานชีวมวลใชในกิจวัตรประจําวันได 

พื้นที่ของประเทศไทยสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม จึงสงผลทําให
มวีสัดเุหลอืใชทางการเกษตรท่ีหลากหลายและมจํีานวนมาก ซ่ึงสามารถนาํมาเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลไดหลายรูปแบบ ทั้งการเผาไหมโดยตรง
เพื่อใหเกิดพลังงานความรอน การหมัก (Fermentation) เพื่อใหเกิดกาซชีวภาพ 
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การนํามาเปนเชือ้เพลงิในการผลติพลงังานไฟฟา การนาํพลงังานชวีมวลมาเปลีย่นรปู
เปนเชือ้เพลงิชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดเีซล) เพือ่ใชเปนสวนผสมในนํา้มนัเชือ้เพลงิ
ที่เราใชกันอยูในปจจุบัน

การนําพลังงานชีวมวลมาประยุกตใช ในครัวเรือนและชุมชนของ
ประเทศไทยนั้น ยังไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร เนื่องจากประชาชนยังขาด
องคความรู ทักษะ และเทคโนโลยีหรือชิ้นสวนอุปกรณบางรายการมีราคาที่
คอนขางแพง ถงึแมวาพลงังานชีวมวลจะไดรบัความนยิมจากกลุมนกัประดษิฐรุนใหม
ที่พยายามคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ออกมาใชอยางมากมายก็ตาม 

ศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวมวล
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม ทั้งการ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การทําฟารมปศุสัตว การทําอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรปูอาหารสาํเรจ็รปู ฯลฯ จงึสงผลทาํใหประเทศไทยมวีสัดุ
เหลือใชทางการเกษตรและของเสยีจาํนวนมาก โดยเฉลีย่ในแตละปอยูที ่ประมาณ 
60 ลานตนั ซึง่สามารถนาํมาเปนวตัถดุบิในการผลิตพลังงานชีวมวลไดเปนอยางดี 

ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 
ไดมีการกําหนดเปาหมายที่จะผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวมวลในภาพรวม
ใหได ประมาณ 4,800 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันประเทศไทย
เรามีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 2,210.25 เมกะวัตต เทานั้น

ประโยชนของพลังงานชีวมวล
1) พลงังานชวีมวลสามารถนาํมาผลติเปนพลงังานไฟฟาได เชน การนาํเอา

วสัดเุหลอืใชทางการเกษตรและของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมมาหมกั (Fermentation) 
จนเกิดเปนกาซมีเทน ซึ่งนํามาเปนเช้ือเพลิงสําหรับใชปนเครื่องกําเนิดไฟฟา 
เปนตน

2) การนาํเอาเศษวสัดเุหลอืใชทางการเกษตรกรรม (แกลบ ชานออย เศษไม 
ปาลม ฯลฯ) มาเผาไหมโดยตรงเพื่อใหไดพลังงานความรอน หรือนํามาอัดเปน
แทงเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถใหคาความรอนสูงกวาถานที่ทํามาจากเศษไมแบบเดิมๆ 



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716หน้าที่  76

ข้อดีของพลังงานชีวมวล
1) เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรกรรม ซึ่งอยู ในรูปของมวลวัตถุ 

เชน แกลบ ชานออย เศษไม ปาลม ฯลฯ สามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงเผาไหม
เพือ่ใหเกิดความรอน ไวใชในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทได เชน โรงงานผลติ
นํ้าตาล และโรงงานผลิตนํ้ามันปาลม เปนตน 

2) พลงังานชวีมวลสามารถนํามาเปนเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติพลงังาน
ไฟฟาได เชน การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนเชื้อเพลิงเผาไหมโดยตรง
เพื่อใหเกิดความรอน หรือการนําไปผานกรรมวิธีในการหมัก (Fermentation) 
เพื่อใหเกิดกาซเชื้อเพลิงสําหรับนําไปใชปนเครื่องกําเนิดไฟฟา 

3) มีตนทนุถกู (คาใชจายใหแหลงวตัถดิุบคอนขางตํา่) เมือ่นาํมาเปรยีบเทยีบ
กบัแหลงวตัถดิุบจากซากดกึดําบรรพ (Fossil) เชน นํา้มนัปโตรเลยีม กาซธรรมชาติ 
และถานหิน เปนตน

4) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวมวล สามารถนํามาใชรวมกับ
การผลิตพลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได

ข้อเสียของพลังงานชีวมวล
1) ปจจบุนัการทีม่ผีูสนใจหนัมาลงทนุในธรุกจิพลงังานชวีมวลเพิม่มากขึน้ 

สงผลใหราคาผลผลิตทางการเกษตร (พืชพลังงาน) มีความผันผวนอยางมาก 
ตัวอยางเชน ราคามันสําปะหลังในบางฤดูกาลมีราคาการรับซ้ือเพ่ือนําไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานสูงกวา ราคาการรับซื้อเพื่อนําไปผลิตเปนอาหาร 
หรือในบางฤดูกาลราคาการรับซื้อมันสําปะหลังเพ่ือนําไปผลิตเปนอาหารสูงกวา 
ราคาการรับซื้อเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน เปนตน 

2) กระบวนการผลติพลงังานชวีมวล มกีารปลอยสารเคมแีละกาซบางชนดิ
ออกมา ซึง่อาจเปนอันตรายตอสิง่มชีวีติ หรอืสรางความราํคาญใจใหแกผูทีอ่ยูอาศยั
ในพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ๆ เชน การเกดิมลพษิในอากาศ (การสงกลิน่เหมน็รบกวน) และ
การปลอยของเสียลงสูแมนํ้าลําคลอง เปนตน 
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ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานชีวมวล
1) โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานชวีมวลมกัถกูตอตานจากประชาชน

ในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนขาดความรูความเขาใจ และภาครัฐเองขาดการ
ประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

2) การผลติพลงังานไฟฟาจากพลงังานชวีมวล มกัมีปญหาเกีย่วกบัปริมาณ
การผลติมีความไมแนนอน เชน การผลติพลงังานไฟฟาจากพลังงานชวีมวลข้ึนอยูกบั
ปริมาณของวัตถุดิบ (ผลผลิตทางการเกษตร) ในแตละฤดูกาล เปนตน

3) ภาครฐัมขีอจาํกดัในการรบัซือ้พลงังาน และผูประกอบการไมไดรบัสทิธิ
ประโยชนดานการจําหนายพลังงานไฟฟาเขาสูระบบอยางเทาเทียม

4) ข้ันตอนในการขออนญุาตเปดสถานประกอบการเพ่ือผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานชีวมวลมีความลาชา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ

4.1.4 พลังงานชีวภาพ (Biogas)
พลังงานชีวภาพ (Biomass) เกิดจากกระบวนการเปล่ียนรูปวัตถุดิบ

ในลักษณะตางๆ เชน การแกซิฟาย (Gasification) การผลิตเชื้อเพลิงเหลว 
(Liquefaction) การหมัก (Fermentation) และการเผาไหม (Combustion) 
เปนตน ซึง่สามารถนํามาใชประโยชนไดท้ังการผลติเปนพลงังานไฟฟาและพลงังาน
ความรอน ที่ผานมาภาครัฐไดมีการสงเสริมการใชพลังงานชีวภาพแบบตางๆ 
(จากขอมูลลาสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) เชน โครงการสงเสริมเทคโนโลยี
กาซชีวภาพในฟารมปศุสัตว ซึ่งประเทศไทยมีฟารมเลี้ยงสุกรเขารวมโครงการ 
ประมาณ 1,130 แหง สามารถผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) ไดมากกวา 156 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ ประมาณ 150 แหง เชน โรงงานแปง 
โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช โรงงานเอทานอล และโรงงานแปรรูปอาหาร เปนตน 
โครงการสงเสรมิเทคโนโลยกีาซชวีภาพในภาคชมุชน มสีถานประกอบการเขารวม
โครงการ ประมาณ 30 แหง เชน โรงแรม รีสอรท โรงอาหาร โรงเรียน และ
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กรมราชทัณฑ เปนตน นอกจากนี้ จากขอมูลการสํารวจของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เมื่อกันยายน พ.ศ. 2556 พบวา ประเทศไทย
มีโรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ จํานวน 101 แหงทั่วประเทศ เปนตน24

พลังงานชีวภาพเกิดข้ึนจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบ
ไรออกซเิจน (Anaerobic Process) โดยองคประกอบหลกัของพลงังานชวีภาพ คอื 
มีกาซมีเทน (CH

4
) มากกวา 50 – 80 เปอรเซน็ต สวนทีเ่หลอืจะเปนกาซชนดิตางๆ 

เชน กาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H

2
S) กาซไนโตรเจน 

(N
2
) กาซไฮโดรเจน (H

2
) ฯลฯ ซึง่พลงังานชวีภาพ ประมาณ 0.3 – 0.5 ลกูบาศกเมตร

ตอหน่ึงกิโลกรัม จะใหคาพลงังานความรอน ประมาณ 39.4 เมกะจลูตอลกูบาศกเมตร 
สามารถนํามาใชทดแทนนํ้ามันเตาได ประมาณ 0.67 ลิตร ซึ่งเทียบเทากับ
พลังงานไฟฟา ประมาณ 9.7 กิโลวัตตตอยูนิต

พลังงานชีวภาพกําลังไดรับความสนใจอยางมากจากนักประดิษฐรุนใหม
เชนเดยีวกับพลงังานชวีมวล เนือ่งจากเมือ่นาํวตัถดุบิมาผานกระบวนการยอยสลาย
สารอินทรยีแบบไรออกซเิจนแลว จะใหคาพลงังานสงูกวาพลงังานทดแทนรูปแบบอืน่ๆ 
ซึ่งนับว าเป นขอได เปรียบของประเทศไทย ที่มีวัตถุดิบหลากหลายและ
สามารถหาไดทั่วไป 

ศักยภาพในการผลิตพลังงานชีวภาพ
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพสวนใหญมาจากอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เชน โรงงานผลิตนํ้าตาล โรงงานผลิตนํ้ามันปาลม ฯลฯ 
รองลงมา เปนของเสียจากฟารมปศุสัตวโดยเฉพาะฟารมเลี้ยงหมู ซึ่งจะมีปริมาณ
ที่มากพอจะนํามาผลิตเปนพลังงานชีวภาพ หมุนเวียนกลับมาใชในฟารมเลี้ยงหมู
ไดอีกคร้ัง สําหรับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทย ซ่ึงมี
การคาดการณวาหากนํามาผลิตเปนพลังงานไฟฟาจะมีกําลังการผลิต ประมาณ 
350 เมกะวัตต หรือมากกวานั้น 

24 _______________. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative Energy Encyclopedia)”. 
สารานุกรมฉบับสมบูรณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ . 
2557. น. 77 - 182.
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ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 
- 2564) ไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ
ในภาพรวมใหได ประมาณ 3,600 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยเรามีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 260.33 เมกะวัตต เทานั้น

ประโยชนของพลังงานชีวภาพ
1) สามารถนําพลังงานชีวภาพมาใชเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตเปนพลังงาน

ความรอนได เชน การนาํมาใชเปนกาซหงุตมในครัวเรือนแทนกาซ LPG การนาํมา
เปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอตมไอนํ้าในโรงงานแปรรูปอาหารสัตว เปนตน

2) สามารถนําพลังงานชีวภาพมาผลิตพลังงานไฟฟาได เชน การนํา
กาซชวีภาพมาเปนเช้ือเพลงิสาํหรบัปนเคร่ืองกาํเนดิไฟฟาในฟารมปศสุตัว ตวัอยาง
เชน การผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับหลอดไฟสองแสงสวาง การนําไปใชกับ
พดัลมระบายอากาศ ตูฟกไข และการอนบุาลตัวออนของสตัวตางๆ ในฟารมปศสุตัว
เปนตน

3) สามารถนําพลังงานชีวภาพมาใชเปนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต
ชนดิตางๆ เชน รถยนตทีเ่ราใชกนัอยูในชวีติประจาํวัน รถตดัหญา เคร่ืองยนตเบนซนิหรือ
ดเีซลทีม่ขีนาดไมใหญมากนกั รวมท้ังเครือ่งยนตทีผ่ลติขึน้มาสาํหรบัใชกบัเชือ้เพลงิ
ชีวภาพโดยเฉพาะ เปนตน

4) สามารถนําพลังงานชีวภาพมาใชรวมกับการผลิตพลังงานรูปแบบอื่นๆ 
ทั้งการผลิตพลังงานกล พลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน ซึ่งจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชเชื้อเพลิง
ชีวภาพขบัเคลือ่นเคร่ืองกาํเนดิไฟฟา ซึง่กระบวนการดงักลาวจะกอเกดิความรอน
ในนํา้หลอเยน็ ไอนํา้และความรอนจากหองหลอเยน็ สามารถนาํกลบัมาใชกบัระบบ
การอบแหงและระบบทําความเย็นแบบดูดซึมได ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชพลังงานชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 70 - 80 เปอรเซ็นต 
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ข้อดีของพลังงานชีวภาพ
1) การนําของเสยีจากฟารมปศุสตัวและโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ มาผลิต

เปนพลงังานชีวภาพนัน้ ถอืเปนวธิกีารบรหิารจดัการของเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เปนระบบ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุด แทนที่จะนําของเสียเหลานั้นไปกําจัด
ดวยวิธีการฝงกลบ หรือเผาทําลาย ซึ่งจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมตอไป 

2) ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแหลงวัตถุดิบ 
3) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ สามารถนํามาใชรวมกับ

การผลิตพลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
ข้อเสียของพลังงานชีวภาพ
หากการบริหารจัดการของเสียจากฟารมปศุสัตวและภาคอุตสาหกรรม

ไมไดมาตรฐาน หรอืไมดพีอ อาจกอใหเกดิผลกระทบตอสิง่แวดลอม เชน กาซมีเทน 
(CH

4
) ลอยฟุงกระจายในชั้นบรรยากาศ ซึ่งกลุมกาซชนิดนี้จัดอยูในกลุมกาซที่

กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (Green House Gas) ในปจจุบัน
ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ
1) ประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีหรือชิ้นสวนอุปกรณ

บางรายการจากตางประเทศ เพื่อใชในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพจาก
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร และของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เปนตน

2) ภาครัฐไมมีระบบการกํากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตและการใชงาน

3) ภาครฐัมขีอจาํกดัในการรบัซือ้พลังงานไฟฟาจากผูประกอบการในธรุกจิ
พลังงานทดแทน

4) ผูประกอบการและสถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเกรงวา
อาจจะไมคุ มคากับการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร และภาครัฐเองก็ไมมี
มาตรการใดๆ รองรับ
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4.1.5 พลังงานนํ้า (Hydro Power)
“นํา้” เปนสิง่ท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ เปนพลงังานทีส่ะอาด ไมกอใหเกดิ

มลพิษตอสิ่งแวดลอม และไมมีวันหมดไปจากโลก “นํ้า” ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกโดยเฉพาะมนุษย ซึ่งประโยชนของนํ้ามีมากมายทั้ง
การบรโิภคและอปุโภค นอกจากนี ้เรายงัสามารถนาํนํา้มาใชผลติเปนพลังงานไฟฟา
ไดอีกดวย 

ปจจุบันสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานนํ้ามีเปอรเซ็นตที่
ลดนอยลง อาจมสีาเหตมุาจากทรพัยากรปาไม อนัเปนแหลงตนนํา้ลําธารถกูทาํลาย
ไปเปนจํานวนมาก ประกอบกับ บางพื้นที่มีขอจํากัด (ถูกตอตานจากนักอนุรักษ 
และติดขัดเรื่องขอกฎหมายหรือกฎระเบียบวาดวยปาอนุรักษหรือปาสงวน) 
ในเร่ืองของการกอสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในกระบวนการผลิตเปนพลังงาน
ไฟฟา ซึ่งโครงการกอสรางเขื่อนเกือบทุกแหงมักถูกประชาชนในพ้ืนท่ีตอตาน 
เนื่องจากการสรางเขื่อนแตละแหงตองใชพ้ืนท่ีขนาดใหญ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในพื้นที่บริเวณนั้นอยางกวางขวาง (ท้ังมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น) เปนตน

ศักยภาพในการผลิตพลังงานนํ้า
ปจจุบัน ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานนํ้า

อยูที่ ประมาณ 2,998.7 เมกะวัตต โดยแบงการผลิตออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 เปนการผลิตที่อยูภายใตการกํากับดูแลของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดใหญและขนาดเล็ก 
โดยโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดใหญแตละแหงจะมีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 
2,886.27 เมกะวัตต สวนโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กจะมีกําลังการผลิตอยูที่ 
ประมาณ 60.46 เมกะวัตต 

กลุมที ่2 เปนการผลติทีอ่ยูภายใตการกาํกบัดูแลของการไฟฟาสวนภูมภิาค 
(กฟภ.) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กท้ังหมด โดยแตละแหงจะมีกําลัง
การผลิตอยูที่ ประมาณ 8.65 เมกะวัตต 
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กลุมที่ 3 เปนการผลิตที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุกัษพลังงาน ซึง่เปนโรงไฟฟาพลงังานนํา้ขนาดเล็ก มกีาํลังการผลิต
รวมทั้งสิ้น ประมาณ 43.32 เมกะวัตต 

ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 
2564) ไดมกีารกาํหนดเปาหมายทีจ่ะผลติพลงังานไฟฟาจากพลังงานนํา้ในภาพรวม
ใหได ประมาณ 1,608 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเรา
มีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 324 เมกะวัตต เทานั้น 

ประโยชนของพลังงานนํ้า
1) สามารถนํามาประยุกตใชกับระบบเครื่องกล หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา

ที่ตองอาศัยพลังงานนํ้าเปนตัวขับเคลื่อนใหระบบกลไกทํางานได ซึ่งโรงไฟฟา
พลงังานน้ําสามารถผลติพลงังานไฟฟาไดในระยะเวลาอนัรวดเรว็ สามารถควบคมุ
ปรมิาณการผลติใหเปนไปตามความตองการของผูใชได ระบบกลไกทีเ่ปนตวัขบัเคลือ่น
มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมาก และชิ้นสวนกลไกแตละชิ้นจะมีความคงทน
และมีอายุการใชงานยาวนานกวาระบบกลไกของพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ 

2) การกอสรางเขือ่นเพือ่กกัเกบ็นํา้ไวใชในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา 
สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การนํานํ้าที่ผานกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟา มาใชกับระบบชลประทานได หรือกักเก็บไวใชประโยชนในชวง
หนาแลงหรือในชวงที่ฝนไมตกตามฤดูกาล และใชเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได เปนตน 

3) การนาํนํา้จากเขือ่นมาใชในการชวยรกัษาระบบนเิวศของแมนํา้ลาํคลองได 
เชน การปลอยนํา้จากเขือ่นเพือ่ไลนํา้เสยีในแมนํา้ลาํคลอง และนํา้เคม็บรเิวณปากแมนํา้
กรณีที่มีนํ้าทะเลหนุนสูง เปนตน

4) สามารถนํานํ้ากลับมาใชใหมไดไมสิ้นสุด (วัฏจักรของนํ้า) เมื่อเราใชนํ้า
มาผลิตเปนพลังงานไฟฟาแลว นํ้าก็จะยังคงมีสภาพเชนเดิม สามารถนํานํ้าไปใช
ประโยชนอยางอื่นไดอีก เชน การสูบนํ้าท่ีปลอยท้ิงจากเข่ือนกลับเขามาใชใหม 
การนาํนํา้ทีป่ลอยทิง้จากเข่ือนไปใชในระบบชลประทาน และการใชนํา้เปนเสนทาง
คมนาคม เปนตน 
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ข้อดีของพลังงานนํ้า
1) นํ้าที่ผานกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาและถูกปลอยออกมาจาก

ตัวเขื่อนแลว สามารถนําไปใชเชื่อมตอกับระบบชลประทานเพื่อทําการเกษตรได 
2) สามารถนํานํ้ากลับมาใชใหมได กลาวคือ นํ้ามีวัฏจักร เมื่อนํ้าไดรับ

ความรอนจะระเหยกลายเปนไอ ลอยขึ้นไปรวมตัวเปนกอนเมฆในชั้นบรรยากาศ 
เมื่อความหนาแนนเกิดการอิ่มตัว ก็จะกลั้นตัวกลายเปนฝนตกกลับลงมายังพ้ืนท่ี
บริเวณตัวเขื่อน เขื่อนก็จะกักเก็บนํ้า และนํานํ้าไปใชป นเครื่องกําเนิดไฟฟา
ไดอีกครั้ง

3) นํ้าที่ผานกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาแลว จะไมมีสารปนเปอนที่
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

4) กรณีที่ประเทศไทยมีความจําเปนเรงดวน ตองการใชพลังงานไฟฟา
แบบฉุกเฉินหรือทันทีทันใด โรงไฟฟาพลังงานนํ้าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟา
ตอบสนองตอความตองการใชไดอยางรวดเร็ว 

5) การผลิตพลงังานไฟฟาจากพลงังานนํา้ สามารถนาํมาใชรวมกบัการผลติ
พลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได

ข้อเสียของพลังงานนํ้า
1) ตองใชพื้นที่ปาเปนจํานวนมากเพื่อกอสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า ซึ่งอาจ

สงผลกระทบตอระบบนิเวศในภาพรวมได เชน อาจทําใหพืช และสัตวบางชนิด
สูญพันธุไป

2) การสรางเขื่อนอาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
บริเวณโครงการกอสรางเขื่อนได เชน ตองอพยพผูท่ีอาศัยอยูในพื้นที่บริเวณ
รอบๆ เขือ่น ออกจากพืน้ที ่หรอืไปอยูอาศยัยงัพ้ืนทีท่ีร่ฐัจัดใหใหม และตองอพยพ
สัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่นํ้าทวมจนกลายเปนเกาะ เปนตน

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานนํ้า
1) การสรางเขือ่นกกัเกบ็นํา้มกัถกูตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี เนือ่งจาก

สงผลกระทบตอระบบนิเวศในภาพรวมอยางกวางขวาง เชน พื้นที่ปาบางสวน
ถูกทําลาย อาจทําใหพันธุพืชและพันธุสัตวสูญพันธุได ตองอพยพผูที่อาศัยอยูใน
พื้นที่บริเวณโครงการฯ ทั้งหมด เปนตน
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2) การอนุญาตใชพื้นท่ีอุทยานและปาอนุรักษ เพื่อการดําเนินโครงการ
กอสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า ยังติดขัดในเรื่องขอกฎหมายและกฎระเบียบวาดวย
เขตอุทยานและปาอนุรักษ

3) ขัน้ตอนในการขออนญุาตเปดสถานประกอบการเพ่ือผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานชีวมวลมีความลาชา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ

4.1.6 พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal)
พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ

เปนแหลงความรอนท่ีถูกกักเก็บอยู ใตผิวเปลือกโลก โดยปกติแลวอุณหภูมิ
ใตผวิเปลือกโลกจะเพิม่สงูขึน้ตามความลกึของชัน้เปลอืกโลก ยิง่ลกึลงไปใกลแกนกลาง
ของโลกมากเทาไหร อุณหภูมิความรอนก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเทานั้น ความรอนท่ีอยู
ใตผิวเปลือกโลกจะมีแรงดัน ซึ่งจะพยายามดันตัวออกมาตามรอยแตกตางๆ 

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ สวนใหญมักจะพบอยูในบริเวณที่เรา
เรียกกันวาจุด Hot Spots ซึ่งเปนบริเวณที่มีการไหลผาน หรือแผกระจายของ
คลื่นความรอนจากใตผิวเปลือกโลกข้ึนมาสูพื้นผิวโลกมากกวาบริเวณอื่นๆ โดย
จุด Hot Spots จะมีคาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามชั้นความลึก ซ่ึงจะมี
อุณหภูมิสูงมากกวาอุณหภูมิปกติถึง 1.5 - 5 เทา เนื่องจากบริเวณดังกลาวจะ
มีการขยับตัวหรือเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอยูตลอดเวลา จนทําใหเกิดรอยแยก
ในชัน้หนิชัน้ตางๆ ปกตแิลวแนวรอยแยกบนพืน้ผวิโลกจะมขีนาดใหญกวารอยแยก
ใตผวิเปลอืกโลก และเมือ่มฝีนตกลงมานํา้บางสวนจะไหลซึมลงไปใตผิวเปลือกโลก
ตามแนวรอยแยก และเม่ือนํ้าที่ไหลลงไปสะสมอยูใตชั้นหินไดรับความรอนก็จะ
กลายเปนน้ํารอนและไอนํ้าไหลออกมาบนพื้นผิวโลก สวนในบางกรณีอาจจะมี
การถายเทความรอนไปยงัแหลงนํา้ใตดนิทีอ่ยูในบรเิวณใกลเคยีง ซ่ึงมแีนวรอยแยก
ของชั้นเปลือกโลกเชื่อมถึงกัน เมื่อนํ้าที่สะสมอยูใตชั้นหินไดรับความรอนจน
มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหเกิดแรงดันมากขึ้นดวย ซึ่งจะพยายามดันตัวเอง
แทรกไปตามแนวรอยแยกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวเปลือกโลกในลักษณะของ
บอนํ้ารอน นํ้าพุรอน ไอนํ้ารอน และบอโคลนเดือด เปนตน 
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แหลงพลงังานความรอนใตพภิพ สามารถแบงออกตามอณุหภมูไิด 4 ประเภท 
ไดแก 1) แหลงพลังงานความรอนใตพิภพอุณหภูมิสูง ซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกวา 150 
องศาเซลเซยีส เกดิขึน้ท่ีแผนเปลอืกโลกชัน้นอก หรอืบรเิวณภเูขาไฟ เชน ชัน้หนิแหง 
ชั้นหินแหงรอน ชั้นหินอุมนํ้า เปนตน สวนใหญมักถูกนํามาใชผลิตพลังงานไฟฟา 
โดยวธิกีารฉดีนํา้ลงไปนาํพาความรอนขึน้มาใช 2) แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ
อุณหภูมิปานกลาง ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 100 - 150 องศาเซลเซียส 3) แหลง
พลังงานความรอนใตพิภพอุณหภูมิตํ่า ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 30 - 100 องศา
เซลเซียส โดยท้ังแหลงพลงังานความรอนใตพิภพอณุหภมูปิานกลางและอณุหภมูติํา่ 
สวนใหญมักพบอยูในบริเวณช้ันหินอุมน้ํา สามารถนํามาใชในระบบทําความรอน
ในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม และ 4) แหลงพลังงานความรอนใตพิภพ
ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 30 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถนําไปใชทําความรอนใหแก
ที่พักอาศัยในฤดูหนาว เปนตน 

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ (นํ้าพุรอน) กระจายอยูใน
ทุกภูมิภาค ตั้งแตภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต ซ่ึงสวนใหญ
มีอุณหภูมิอยูในระดับปานกลาง ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเรามีโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนใตพิภพเพียงแหงเดียว คือ โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพฝาง 
ตั้งอยูที่ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพเปนโรงไฟฟาระบบสองวงจร (Binary 

Generation System) ซึ่งใชนํ้ารอนจากหลุมเจาะระดับต้ืนที่มีอุณหภูมิ 130 
องศาเซลเซยีส เปนวตัถดุบิในการผลติพลงังานไฟฟา ซึง่มปีรมิาณการไหลออกมาของ
นํ้ารอนอยูที่ ประมาณ 16.5 - 22 ลิตรตอวินาที มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟา
ตอปอยูที่ ประมาณ 1.2 ลานกิโลวัตตชั่วโมง สวนนํ้ารอนที่ผานกระบวนการผลิต
พลงังานไฟฟาแลว จะมอีณุหภมูลิดลงเหลอื ประมาณ 77 องศาเซลเซียส สามารถ
นาํไปใชในการอบแหงเพือ่เก็บรกัษาผลผลติทางการเกษตรได และนํา้อุนบางสวน
ที่ถูกปลอยทิ้งเปนนํ้าสะอาดที่สามารถปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติไดโดยตรง
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ประเทศไทยมีการคนพบแหลงนํ้าพุรอน จํานวน 112 แหลง ซึ่งมีอุณหภูมิ
ความรอนที่ผิวดินอยูระหวาง 40 - 100 องศาเซลเซียส แหลงพลังงานความรอน
ใตพิภพในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก แหลงทีม่ศัีกยภาพ
พลังงานสูง ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา 180 องศาเซลเซียส และมีลักษณะโครงสราง
ทางธรณีวิทยาที่สามารถกักเก็บนํ้ารอนไดมากที่สุด เชน แหลงสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม, แหลงแมจัน จังหวัดเชียงราย, และแหลงแมจอก จังหวัดแพร เปนตน 
แหลงทีมี่ศักยภาพพลงังานปานกลาง มอีณุหภมูอิยูระหวาง 140 - 180 องศาเซลเซยีส 
ลักษณะโครงสรางกักเก็บนํ้ารอนไดมาก เชน แหลงโปงกุม จังหวัดเชียงใหม, 
แหลงโปงนาคํา จังหวัดเชียงราย, และแหลงโปงสัก จังหวัดแมฮองสอน 
เปนตน และแหลงที่มีศักยภาพพลังงานปานกลาง มีลักษณะโครงสรางกักเก็บ
นํ้ารอนไดนอย เชน แหลงปาแป จังหวัดเชียงใหม, แหลงจังหวัดแมฮองสอน, และ
แหลงแจซอน จงัหวดัลาํปาง เปนตน และแหลงทีม่ศีกัยภาพพลงังานตํา่ มลีกัษณะ
โครงสรางกักเกบ็นํา้รอนไดนอยทีส่ดุ เชน แหลงปงโคง จังหวดัเชยีงใหม, แหลงโปง
ปูเฟอง จังหวัดเชียงราย, แหลงแมนะ จังหวัดแมฮองสอน, และแหลงโปงนํ้ารอน 
จังหวัดลําปาง เปนตน25

ซึ่งในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 
2555 - 2564) ไดมีการกําหนดเปาหมายที่จะผลิตพลังงานงานไฟฟาจากพลังงาน
ความรอนใตพิภพในภาพรวมใหได ประมาณ 1 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเรามีกําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 300 กิโลวัตต เทานั้น

ประโยชนของพลังงานความร้อนใต้พิภพ
1) พลงังานความรอนใตพิภพสามารถนาํมาผลติเปนพลงังานไฟฟา โดยวิธกีาร

นาํเอาพลงังานความรอนทีถ่กูกักเกบ็ไวใตพืน้ผวิเปลอืกโลก ซึง่จะมอีณุหภมูคิวามรอน
สูงกวา 180 องศาเซลเซียส และมีแรงดันมากกวาชั้นบรรยากาศปกติถึง 10 เทา 
ซึง่หากนํามาเชือ่มตอกบัระบบเครือ่งกล (เคร่ืองกาํเนดิไฟฟา) จะสามารถผลติเปน
พลังงานไฟฟาได

25 _______________. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative Energy Encyclopedia)”. 
สารานุกรมฉบับสมบูรณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ . 
2557. น. 233 - 238.
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2) สามารถนาํไอความรอนและนํา้พรุอนมาใชในอตุสาหกรรมถนอมอาหาร 
(การอบแหง) และสรางความอบอุนใหแกอาคารบานเรือนในฤดูหนาวได

ข้อดีของพลังงานความร้อนใต้พิภพ
1) เปนแหลงพลงังานทีเ่ชือ่ถอืได มอุีณหภมูแิละปริมาณของมวลพลังงาน

คงที่ มีปริมาณมหาศาล และเปนพลังงานที่ไมมีวันหมดไปจากโลก 
2) ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแหลงวัตถุดิบ 
3) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพ สามารถนํามา

ใชรวมกับการผลิตพลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
ข้อเสียของพลังงานความร้อนใต้พิภพ
1) กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพ อาจ

กอใหเกิดกาซชนิดตางๆ ที่สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและระบบนิเวศในพ้ืนท่ี
บริเวณนั้นได เชน กาซไขเนา (H

2
S) กาซแอมโมเนีย (NH

3
) และกาซเรดอน 

(Radon) เปนตน
2) พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานที่ใชไดเฉพาะในพื้นที่ท่ีเปน

แหลงกอเกิดพลังงานเทานั้น
ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ
1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการพัฒนาแหลงความรอนใตพิภพ

ที่จํากัด เนื่องจากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพเกือบทั้งหมด (ยกเวนที่ตําบล
มอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม) มีอุณหภูมิของความรอนไมสูงพอท่ีจะ
นํามาผลิตเปนพลังงานไฟฟาได

2) ภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลขาวสาร/องคความรู
เก่ียวกับการนําพลังงานความรอนใตพิภพมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟาและ
ใชประโยชนอื่นๆ

3) ประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
เพื่อใชในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพิภพ
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4.1.7 พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen)
พลังงานไฮโดรเจน ไดมาจากการเผาไหมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงส่ิงที่

ถูกปลอยออกมาหลังผานกระบวนการเผาไหม คือ นํ้าบริสุทธิ์ที่ไมมีสารปนเปอน 
พลังงานไฮโดรเจนมีกรรมวิธีในการผลิตที่หลากหลาย เชน กรรมวิธีทางชีวภาพ
โดยการสังเคราะหแสง การหมัก การใชความรอนทางเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
เปนตน สวนการเก็บพลังงานไฮโดรเจน มีใหเลือกหลายวิธีเชนกัน ทั้งการใชวิธี
ทางเคมี การอัดเพ่ิมความดัน การทําใหเปนของเหลว การทําเปนเกล็ดนํ้าแข็ง
คลายเครื่องดื่มปนแบบสมูธที่ส26 เปนตน 

พลังงานไฮโดรเจนไดมาจากการสังเคราะหวัตถุดิบที่มีอยูตามธรรมชาติ 
เชน พืช นํ้า วัสดุชีวมวล กาซชีวภาพ ฯลฯ เปนพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ
ที่กอใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก อันสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศของโลก และเปนพลังงานที่สามารถนํามาใชในครัวเรือนและ
ชุมชนได ที่สําคัญ คือ สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงขับเคล่ือนเคร่ืองยนตได 
ซึง่คาพลงังานเชือ้เพลงิทีไ่ดจากพลงังานไฮโดรเจนจะมากกวาคาพลงังานเชือ้เพลงิ
ที่ไดจากเมทานอลและเอทานอล ประมาณ 2.5 – 5 เทา และคาดวาพลังงาน
ไฮโดรเจนจะเขามามีบทบาทในกิจวัตรประจําวันของมนุษยมากขึ้นในอนาคต

หากพลังงานไฮโดรเจนถูกพัฒนาจนเปนท่ีแพรหลายมากขึ้น จนสามารถ
นํามาใชทดแทนพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ไดมากขึ้น อาจจะสงผล
ทําใหโครงสรางของตลาดพลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางส้ินเชิง เพราะใน
ยคุพลังงานไฮโดรเจนจะไมมกีลุมประเทศใดมอีทิธิพลเปนพิเศษเหมอืนในปจจบุนั 
(กลุม OPEC) ซ่ึงทําใหศนูยกลางดานพลงังานจะเปนประเทศใดก็ได และในอนาคต
หากเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนมีราคาที่ถูกลง จะสงผลทําให
อํานาจการบริหารจัดการดานพลังงานกลับคืนสูภาคประชาชนอยางแทจริง 

26 _______________. เรือ่ง “สารานกุรมพลงังานทดแทน (Alternative Energy Encyclopedia)”. 
สารานุกรมฉบับสมบูรณ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ . 
2557. น. 43.
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สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถผลิตพลังงาน
ไฮโดรเจนไดมาสกัระยะหนึง่แลว ซึง่สวนใหญจะเปนผลพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี้จะใช 
กาซไฮโดรเจนเปนเช้ือเพลงิเพ่ือผลติไอนํา้ ซึง่ยงัไมเปนทีแ่พรหลายมากนกั แตถาหาก
ประเทศไทยมีความตระหนักรูและมีนโยบายที่สงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทําการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนอยางจริงจังและเปน
รปูธรรมมากขึน้ เชือ่วาในอนาคตประเทศไทยอาจกลายเปนประเทศหนึง่ทีส่ามารถ
ผลิตพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใชและสงออกไปยังตางประเทศได

ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากไฮโดรเจน
ประเทศไทยมีขอไดเปรียบกวาประเทศอ่ืนๆ ตรงท่ีมีแหลงวัตถุดิบ

หลากหลายชนิดสําหรับใชในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน เชน กาซธรรมชาติ 
กาซชีวภาพ วัสดุชีวมวล นํ้า เมทานอล และเอทานอลที่ไดจากพืช เปนตน 
ซึง่หากประเทศไทยสามารถศกึษา วจิยั และพัฒนาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจนสามารถ
ผลติพลงังานไฮโดรเจนเพือ่ใชเปนเชือ้เพลงิรปูแบบตางๆ ไดมากขึน้ จะสงผลทาํให
ชวยลดปรมิาณการนาํเขาพลงังานจากภายนอกประเทศลง ลดมลพษิท่ีสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และลดการนําเขาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนจากภายนอก
ประเทศได 

ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 
- 2564) ไดมีการกําหนดเปาหมายที่จะผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานไฮโดรเจน
ในภาพรวมใหได ประมาณ 1 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยเรายังไมมีการผลิต

ประโยชนของพลังงานไฮโดรเจน
1) สามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ของมนุษยได เชน การใช

เปนกาซหุงตมในครวัเรอืนแทนกาซ LPG และนาํมาใชเปนเชือ้เพลงิของขบัเคลือ่น
เครื่องยนตแทนนํ้ามันปโตรเลียม เปนตน

2) สามารถนาํมาใชรวมกบัเซลลเชือ้เพลิง (Fuel Cell) ในกระบวนการผลิต
พลังงานไฟฟา ซึ่งคาดวาในอนาคตจะมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น
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ข้อดีของพลังงานไฮโดรเจน
1) เปนพลังงานที่สะอาด และไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
2) สามารถใหคาพลังงานที่สูงกวาเชื้อเพลิงจากไฮโดรคารบอนและ

แอลกอฮอล ประมาณ 2.5 - 5 เทา 
3) มีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแหลงวัตถุดิบ ถูกกวาเช้ือเพลิง

จากซากดึกดําบรรพ (Fossil)
4) การผลติพลงังานไฟฟาจากพลงังานไฮโดรเจน สามารถนาํมาใชรวมกบั

การผลิตพลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
ข้อเสียของพลังงานไฮโดรเจน
1) พลังงานไฮโดรเจนถึงแมวาจะเปนพลังงานที่ใหคาพลังงานสูง แตก็มี

ตนทุน (เทคโนโลยี) ในการผลิตที่มีราคาสูงตามไปดวย 
2) กระบวนผลิตพลังงานไฮโดรเจน จะตองทําในระบบปดและมีความ

ปลอดภัยสูง อีกทั้ง จะตองเพิ่มปริมาณในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในแตละครั้ง
ใหมากขึ้นเปน 2 เทา เพื่อลดตนทุน 

3) พลังงานไฮโดรเจนยังมีปญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ โดยเฉพาะ
การผลติพลงังานไฮโดรเจนในเชงิพาณชิย เพ่ือความปลอดภยัจงึจําเปนตองกอสราง
ภาชนะที่มีขนาดใหญเพียงพอกับการจัดเก็บ และตองมีความแข็งแรงสามารถ
ทนตอแรงดันในปริมาณมากๆ ได 

4) การนาํพลงังานไฮโดรเจนมาใชกบัระบบขบัเคลือ่นเคร่ืองยนตในปจจบุนั 
ยังไมมีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ และอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชงาน
หรือบุคคลที่อยูใกลเคียงได

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน
1) ภาครัฐยังขาดความตระหนักรูและใหความสําคัญกับการศึกษา วิจัย 

และพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน
2) ภาครัฐไมมีมาตรการสงเสริมและงบประมาณสนับสนุน สําหรับใช

ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนอยางตอเนื่อง
3) ประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

เพื่อใชในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน
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4.1.8 พลังงานจากขยะ (Waste)
ขยะทีเ่กดิจากกจิกรรมตางๆ ของมนษุย เชน วสัดเุหลอืใช ขยะสด (Garbage) 

ขยะยอยสลายได ขยะทีย่อยสลายไมได ฯลฯ จะมสีวนประกอบของสารอนิทรยีตางๆ 
ที่สามารถนํามาใชเปนแหลงกําเนิดพลังงานไดหลายวิธี ตัวอยางเชน การนําขยะ
มาฝงกลบเพือ่ใหไดกาซชีวภาพ แตเนือ่งจากวธินีีต้องใชพืน้ทีม่ากจงึไมคอยเปนทีน่ยิม
มากนัก สวนใหญมักจะนิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาพลังงานขยะ ซึ่งถูก
ออกแบบมาเปนอยางด ีโดยการนาํขยะมาเปนเชือ้เพลงิเผาไหมเพือ่ใหเกดิพลงังาน
ความรอน เพื่อใชตมหมอไอนํ้าใหเกิดแรงดัน จากนั้นนําแรงดันที่ไดไปขับเคลื่อน
เครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน 

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะ จะตองใชเตาเผาแบบระบบปด 
ซึ่งมีอยูหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่จะนํามาใชเปน
เชือ้เพลงิ ซึง่จะใชกระบวนการเผาไหมทีม่อีณุหภูมสิงู เพือ่ใหไดมาซึง่กาซทีต่องการ 
โดยกาซทีผ่ลติไดเรยีกวา “กาซชวีมวล” หรอื “ซนิแกส” (Syngas) ซึง่กระบวนการ
ผลิตกาซชีวมวลโดยทั่วไปมักจะมีกาซชนิดอื่นๆ ผสมออกมาดวย เชน กาซมีเทน 
กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจน กาซคารบอนมอนอกไซด ฯลฯ ซ่ึง
ตามหลักการสันดาปแลว กาซที่ไดจากการเผาไหมจะออกมาในลักษณะใดนั้น 
ขึ้นอยูกับปริมาณของกาซออกซิเจนท่ีเปนตัวชวยใหเกิดกระบวนการเผาไหม 
เชน ถาหากมีกาซออกซิเจนในกระบวนการเผาไหมมากจนเกินไป เราก็จะได
กาซคารบอนไดออกไซดออกมา แตถามีกาซออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม
นอยเกินไป เราก็จะไดกาซคารบอนมอนอกไซดออกมา เปนตน 

ศักยภาพในการผลิตพลังงานจากขยะ
ประเทศไทยมปีรมิาณขยะโดยภาพรวมของประเทศ ประมาณ 40,000 ตนั

ตอวัน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน
ความรอนได กรรมวิธีหรือเทคโนโลยีที่นิยมนํามาใชในการเปลี่ยนรูปขยะใหเปน
พลังงาน ไดแก การฝงกลบ (Landfill), การยอยแบบไมใชอากาศ (Anaerobic 
Digestion), การเผา (Incineration), การแกซฟิาย (Gasification), การเปลีย่นรปู
เปนแกสชีวภาพ (Biogas), และการเปลี่ยนรูปเปนนํ้ามัน (Pyrolysis) เปนตน 
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การฝงกลบและการยอยสลายแบบไมใชอากาศ เปนวธีิการท่ีนยิมใชในระดับชมุชน 
เชน การนาํมาใชทดแทนกาซหงุตม และการนาํมาใชในโรงไฟฟาทีม่กีาํลังการผลติ
ตํ่ากวา 1 เมกะวัตต เปนตน สําหรับโรงไฟฟาที่มีขนาดใหญมักใชการเปลี่ยนดวย
อุณหเคมีรูปแบบอื่นๆ เชน การเผาไหมหรือการแกซิฟาย (Gasification) เปนตน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดมีการรณรงค
สรางความรูความเขาใจและสงเสริมใหองคการปกครองทองถิ่น ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป นําขยะมาผลิตเปนพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา
ไวใชเอง แตเน่ืองจากประเทศไทยยงัไมมีระบบคดัแยกขยะทีดี่พอ (มกีารทิง้ขยะเปยก
และขยะแหงปะปนกัน) จึงสงผลทําใหไมสามารถนําขยะเหลานั้นมาเปลี่ยนรูป
เปนพลงังานไดในข้ันตอนเดยีว ฉะนัน้ การคดัแยกขยะอยางเปนระบบในทกุระดับ 
จะสงผลทําใหการบริหารจัดการและการนําขยะไปใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา
สามารถทําไดงายขึ้น 

ซึง่ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 
- 2564) ไดมกีารกาํหนดเปาหมายทีจ่ะผลติพลงังานไฟฟาจากขยะในภาพรวมใหได 
ประมาณ 400 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเรามีกําลัง
การผลิตอยูที่ ประมาณ 47.48 เมกะวัตต เทานั้น

ประโยชนของพลังงานจากขยะ
1) สามารถนํามาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนได 

นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงเผาไหมรวมกับถานหิน (CO - firing) 
เพื่อลดปริมาณการใชถานหินในอุตสาหกรรมบางประเภทลงได เชน โรงงานผลิต
ไฟฟาจากถานหิน อุตสาหกรรมซีเมนต เปนตน ซึ่งสถานประกอบการเหลานี้จะมี
เตาเผาที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบเตาเผาแบบ Stoker เตาเผาแบบ Fluidized 
Bed Combustor หรือเตาเผาแบบ Gasification เปนตน 

2) ขยะชีวมวล เชน กระดาษ เศษไม พลาสติก สิ่งของเหลือใชจาก
การเกษตร ฯลฯ สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเผาไหมเพ่ือใหเกิดความรอนเพ่ือ
นําไปขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟาได
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3) ขยะประเภทพลาสตกิ สามารถนาํมาเปลีย่นรปูใหกลบัมาอยูในรปูของ
ปโตรเคมแีละนํา้มนัเชือ้เพลงิได ซึง่เปนกระบวนผลติแบบยอนกลับ โดยอตุสาหกรรม
ประเภทนี้ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง และอยูระหวางการศึกษาและทดลอง 
โดยมีโรงงานตนแบบตั้งอยูที่จังหวัดอยุธยา

ข้อดีของพลังงานจากขยะ
1) สามารถชวยลดปริมาณขยะ ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สามารถ

ผลิตพลังงานไดเองภายในประเทศ และลดการนําเขาพลังงานจากภายนอก
ประเทศ 

2) ไมมีตนทุนคาเชื้อเพลิง หรือคาใชจายใหแหลงวัตถุดิบ
3) พลังงานจากขยะเมื่อนํามาเปนเช้ือเพลิงจะสามารถใหคาความรอนได

สูงกวา 90 เปอรเซ็นต
4) การผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะ สามารถนํามาใชรวมกับการผลิต

พลังงานไฟฟารูปแบบอื่นๆ ได
ข้อเสียของพลังงานจากขยะ
1) การผลติยงัคงมตีนทนุ (เทคโนโลย)ี ท่ีคอนขางสูง และระบบการจัดการ

ขยะบางแหงยงัไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ จงึอาจทาํใหเกดิฝุนควนั โลหะหนกัอยาง
ตะกัว่และแคดเมยีมออกมาปะปนอยูในอากาศ และการเผาขยะอาจทาํใหเกดิสาร
ไดออกซิน ซึ่งเปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็งได

2) เนื่องจากระบบการคัดแยกขยะในประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพ 
(มีการทิ้งขยะเปยกและขยะแหงปะปนกัน) ทําใหภาครัฐตองเสียงบประมาณ
ในการคัดแยกขยะกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน

3) โรงไฟฟาพลังงานขยะ มักถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่ 
4) โรงไฟฟาพลังงานขยะ ตองใชพ้ืนท่ีจํานวนมากเพ่ือจัดเก็บขยะ และ

หากการบริหารจัดการไมดีพอ อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได เชน การมี
นํ้าเสียไหลซึมลงไปยังแหลงนํ้าสาธารณะ การสงกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูอาศัยใน
พื้นที่ใกลเคียง เปนตน
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ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานจากขยะ
1) การถูกตอตานจากประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากประชาชนขาดความ

รูความเขาใจ และภาครัฐเองขาดการประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง

2) ขัน้ตอนในการขออนญุาตเปดสถานประกอบการเพ่ือผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานขยะมีความลาชา เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ

3) ผูประกอบการและสถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเกรงวา
อาจจะไมคุมคากบัการลงทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร และภาครัฐเองกไ็มมมีาตรการ
ใดๆ รองรับ

4) การคดัแยกขยะจากแหลงกาํเนดิ (ทีอ่ยูอาศยั อาคารสาํนกังาน โรงงาน ฯลฯ) 
ยังไมมีประสิทธิภาพ

4.2 ทิศทางการลงทุนและการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศไทย
จากสถานการณดานราคาพลงังานจากซากดกึดาํบรรพ (Fossil) ทีม่แีนวโนม

เพิม่สูงขึน้เร่ือยๆ ฉะนัน้ การเปลีย่นมาใช “พลงังานทดแทน” จงึเปนอกีทางเลอืกหนึง่ 
ที่สามารถทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานพลังงานมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจาก
พลังงานทดแทนสวนใหญยังคงมีตนทุน (เทคโนโลยี) ที่คอนขางสูง จึงสงผลทําให
นักลงทุนยังคงตองพึ่งพาการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ

บริษัท Thomson Reuters ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทํานาย 10 
นวัตกรรมของโลก ในป พ.ศ. 2568” (The World in 2025 : 10 Predictions in 
innovation) ซึ่งมีประเด็นดานนวัตกรรมที่จะเกิดใหมในโลกอนาคต 10 ประเด็น 
ดังนี้

1) ปญหาโรคจิตและสมองเสื่อมจะลดนอยลง (Dementia declined) 
2) จะมีการนําแสงอาทิตยมาผลิตเปนพลังงานรูปแบบตางๆ เพิ่มมากข้ึน 

และดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่ใหญที่สุดของโลก (Solar is largest source 
of energy on the Planet)

3) การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สามารถปองกันและรักษาได (Type 1 
Diabetes is preventable) 
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4) ปญหาการขาดแคลนอาหารและความผันผวนดานราคาอาหารดังเชน
ในอดีตจะหมดไป (Food shortage and food price fluctuations are things 
of the past)

5) จะมกีารสรางยานขนสงไฟฟาทางอากาศ (Electric air Transportation 
takes off) 

6) สิ่งของทุกอยางและทุกสถานที่จะอยู ในระบบดิจิทัล (Digital 
Everything Everywhere) 

7) เกดินวตักรรมเกีย่วกับวสัดบุรรจุภณัฑทีม่าจากเซลลโูลส (เซลลจากพืช) 
สวนวัสดุที่มาจากแหลงปโตรเลียมกลายเปนเรื่องอดีต (Petroleum - Based 
packaging is history; cellulose - Derived Packaging rules)

8) การรักษาโรคมะเร็งจะมีผลขางเคียงนอยลง (Cancer treatments 
have very few toxic side effects)

9) การทําแผนที่ DNA กอนการเกิดของทารกจะเปนเรื่องปกติ เพื่อเปน
มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงของการเกิดโรค (DNA mapping at birth is 
the norm to avoid disease risk)

10) เกิดการทดสอบการเคลื่อนยายสสาร (Teleportation testing is 
common)

จากนวัตกรรมที่กลาวมาขางตน เราจะเห็นไดวา 3 ใน 10 ประเด็น 
จะมีความเกี่ยวของกับนวัตกรรมดานพลังงานทดแทน ซึ่งแสดงใหเห็นวาพลังงาน
ทดแทนจะยิ่งมีความสําคัญอยางมากสําหรับโลกในอนาคต 

4.2.1 บทบาทการสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศไทย
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนคิดเปน 12 เปอรเซ็นต ของ

การใชพลังงานท้ังหมด และในอนาคตมีแนวโนมวาการใชพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 25 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564)

แตความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญหาความม่ันคงดานพลังงาน เมือ่เขาสูประชาคม
อาเซียน (วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ยังคงมีความเปนไปไดคอนขางสูง เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกจิของอาเซียนเติบโตขึน้อยางรวดเรว็ ทาํใหความตองการใชพลงังาน
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ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกฯ เพิม่สงูข้ึนตามไปดวย และปจจุบนัอาเซียนเอง
ก็ยังคงมีการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากภายนอกภูมิภาคอยู ซึ่งวิกฤตการณ
ดานพลังงาน (ราคานํ้ามันแพง) อันมีสาเหตุเกิดจากสถานการณความขัดแยง
ในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ไดสงผลกระทบตอประเทศไทยและ
อาเซียนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ขณะเดียวกันการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เปนการเพิ่มโอกาสใหแก
ประเทศไทยดานการสงเสรมิการลงทนุ การผลติ และการสงออกพลงังานทดแทน
เชงิพาณชิยมากขึน้ สวนการเปดเสรทีางการคาและการลงทนุของอาเซียน จะสงผล
ทาํใหตลาดพลงังานของอาเซยีนมขีนาดใหญขึน้ ซ่ึงสามารถสรางความเชือ่มัน่ใหแก
นักลงทนุและผูประกอบการในธรุกจิพลงังานทดแทนของประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 

แผนภาพที่ 4.1
การแสดงศักยภาพและความเหมาะสมในการผลิตพลังงานไฟฟา

จากพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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จากแผนภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการนํา
พลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ มาผลิตเปนพลังงานไฟฟาไดเกือบทุกรูปแบบ 
ซึ่งจากแผนภาพแสดงใหเห็นวาพลังงานแสงอาทิตยมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมาเปนพลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานขยะ และ
พลังงานน้ํา ตามลําดับ (ยกเวนพลังงานความรอนใตพิภพเทานั้น) ซึ่งหากคิด
คํานวณตามหลักเศรษฐศาสตร พบวา การผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยมีความคุมคามากกวาการนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ

สําหรับประเด็นปญหาที่ประเทศไทยตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน 
คือ การปรับปรุงระบบสายสงใหสามารถรองรับกับกําลังไฟฟาไดทุกขนาด และ
สามารถรองรบัการซือ้ – ขายพลงังานไฟฟาจากผูผลติพลงังานทดแทนรายยอยได 
เปนตน ซึ่งหนวยงานภาครัฐควรกําหนดนโยบายสงเสริมใหภาคเอกชน องคการ
ปกครองทองถ่ิน และภาคประชาชน หันมาสนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เพิม่มากขึน้ โดยมุงเนนใหทกุภาคสวนตระหนกัถงึประโยชนทีป่ระเทศชาตจิะไดรบั 
พลังงานทดแทนจะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานพลังงาน ชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข็งขันทางดานเศรษฐกิจ ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อันเปนตนเหตุที่กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ27 เปนตน

4.2.2 การสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย

ศนูยนวตักรรมพลงังานสะอาด (องคการมหาชน) ไดจัดทาํโครงการตนแบบ 
(โครงการพลงังานสะอาด) เกีย่วกับโรงไฟฟาชมุชนแบบครบวงจรขึน้ ซ่ึงนบัวาเปน
โครงการที่ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลไดเปนอยางดี และ
เปนโครงการนาํรองสาํหรบัใหผูทีส่นใจลงทนุในธรุกจิพลงังานสะอาดเขามาศกึษาดงูาน 
ซึง่ศูนยนวตักรรมฯ ไดเปดใหคาํปรกึษาดานการลงทนุ พรอมท้ังเปดเปนแปลงสาธติ
ใหผูที่สนในเขาไปศึกษาดูงาน (ตัวโครงการต้ังอยูที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี) โรงไฟฟาตนแบบมีขนาด 1 เมกะวัตต จํานวน 1 แหง ซึ่งภายใน

27 ศูนยศกึษายทุธศาสตร สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ. เรือ่ง “รปูแบบพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสม 
(Renewable Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหนา”. สรุปผลการสนทนาปญหายุทธศาสตร 
ครั้งที่ 1/58. วันจันทรที่ 23 มกราคม 2558 ณ หองประชุมฯ ศศย.สปท.



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716หน้าที่  98

พื้นที่โครงการฯ จะประกอบไปดวย เทคโนโลยีโซลาเซลล และสปดโมบาย ซึ่งมี
กําลังการผลิตอยูที่ ประมาณ 500 กิโลวัตต ใชงบประมาณในการลงทุน ประมาณ 
90 ลานบาท ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟาในระบบใหมีความเสถียรและมั่นคงมากขึ้นถึง 20 เปอรเซ็นต 

โครงการพลังงานสะอาดเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางศูนยนวัตกรรม
พลงังานสะอาดกับมหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือศกึษาวจัิย
และพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานทดแทน (การนําพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
มาใชรวมกัน) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานพลังงานทดแทน
ในตลาดพลังงาน 

หากประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานทดแทนไดมากขึ้น จะทําให
ประเทศไทยกลายเปนประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองดานพลังงานไดในอนาคต 
ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณอันดีของประเทศไทยดวย และจะกลายเปนประเทศ
ทีไ่ดชือ่วามกีารสงเสรมิการผลติ พฒันา และใชพลังงานทดแทนมากท่ีสุดในสายตา
ของสังคมโลก 

4.3 ปจจยัทีส่งเสรมิให้มกีารพฒันารปูแบบพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสม
กับประเทศไทยในอนาคต

4.3.1 การศกึษาความเปนไปได้ในการนาํรปูแบบพลงังานทดแทนมาใช้ 
ประเด็นท่ีผูเกี่ยวของในระดับนโยบาย ควรนํามาเปนขอพิจารณาเพื่อ

วิเคราะหถึงรูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ
1) ความคุ มคาทางหลักเศรษฐศาสตร ซึ่งหากพิจารณาแลวเห็นวา

การสงเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนบางรูปแบบสามารถชวยใหเกิด
กระจายรายไดแกประชาชน ภาครัฐก็ควรมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
มากขึน้ เชน การสงเสรมิใหเกษตรกรปลกูพชืพลงังาน (ออย มนัสาํปะหลงั ปาลม ฯลฯ) 
เพื่อนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอยางเอทานอลและไบโอดีเซล เปนตน ซึ่งนับวา
เปนการสงเสริมการลงทุนที่คุมคา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาคเกษตร 
(การเพิ่มทางเลือกใหแกเกษตรกร) 
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2) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกําลังเปนท่ีตองการ 
หรอืกาํลงัไดรบัความสนใจในตลาดพลงังาน ตวัอยางเชน การสงเสรมิใหทกุภาคสวน
หนัมาผลติและใชพลงังานทดแทนอยางพลงังานชวีภาพ (Biogas) และพลงังานชวีมวล 
(Biomass) ซึง่กาํลงัไดรบัความนยิมจากทัว่โลก กลาวคอื พลงังานชีวภาพ (Biogas) 
ไดมาจากการหมักเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจนเกิดเปนกาซชนิดตางๆ 
ซึง่สามารถนาํมาใชประโยชนไดหลากหลาย ทัง้ใชเปนกาซหงุตมและสวนประกอบ
ของนํ้ามันเชื้อเพลิงได สวน พลังงานชีวมวล (Biomass) นั้น เปนพลังงาน
ที่ไดมาจากการใชประโยชนโดยตรงจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (เศษไม 
ซังขาวโพด ชานออย แกลบ ฟางขาว กะลามะพราว ปาลม ฯลฯ) โดยนํามาเปน
เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน ซึ่งกระบวนการผลิตพลังงาน
ชีวภาพ (Biogas) และพลังงานชีวมวล (Biomass) ถือวาเปนวิธีการบริหารจัดการ
วสัดเุหลอืใชทางการเกษตรทีม่ปีระสทิธภิาพอยางมาก ซึง่ควรไดรบัการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรม 

3) ปริมาณของแหลงวัตถุดิบที่มีอยู ซ่ึงจากการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูล พบวา ประเทศไทยมีแหลงวัตถุดิบที่หลากหลายและเพียงพอตอการนําไป
ใชผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า 
พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานขยะ เปนตน โดยเฉพาะพลังงาน
ชีวภาพซ่ึงไดมาจากการนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาผานกระบวนการ
แปรรปูเปนพลงังานรปูแบบตางๆ นอกจากนีย้งั พบวา ประเทศไทยมคีวามเหมาะสม
ทีจ่ะลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนอยางมาก เน่ืองจากมคีวามพรอมในหลายๆ ดาน 
ทั้งนโยบายสงเสริมจากภาครัฐ เทคโนโลยี และความหลากหลายของวัตถุดิบ 
เปนตน

4) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หากภาครัฐจะสงเสริมการลงทุนดาน
พลังงานทดแทน สิ่งที่จะตองตระหนักถึงและกําหนดไวในขอพิจารณาเสมอ คือ 
กระบวนการผลิตพลังงานทดแทนจะตองไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมี
แหลงวตัถดุบิทีห่าไดงายในทองถิน่นัน้ๆ ซึง่จากการศกึษา พบวา พลงังานทดแทน
เกือบทุกรูปแบบมีความเหมาะสมกับประเทศไทย (ยกเวนพลังงานความรอน
ใตพิภพ)
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4.3.2 การสงเสริมให้ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญของพลังงาน
ทดแทน

ปจจัยที่ทําใหทุกภาคสวนหันมาตระหนักถึงความสําคัญของพลังงาน
ทดแทนมากขึ้น ไดแก ความตองการท่ีจะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
การกระจายความเสีย่งของแหลงทรพัยากร ตองการสรางความมัง่คงดานพลงังาน 
ตองการคนหาและพัฒนาแหลงพลังงานใหมๆ และตองการลดปริมาณการนําเขา
พลังงานจากภายนอกประเทศ ซึง่เปนสาเหตหุลกัทีท่าํใหประเทศไทยขาดดุลการคา 
เปนตน 

สวนปจจยัท่ีทาํใหนกัลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนขาดความเชือ่มัน่ ไดแก 
ความผันผวนของราคาพลังงาน ความชัดเจนของนโยบาย/มาตรการจากภาครัฐ 
และความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจโลก เปนตน ปจจัยเหลานี้ สงผลกระทบ
โดยตรงตอการพฒันาพลงังานทดแทน เนือ่งจากการผลติพลงังานทดแทนรูปแบบตางๆ 
ในปจจุบันยังคงมีตนทุน (เทคโนโลยี) ที่คอนขางสูงอยู อีกทั้ง สถานการณ
ทางการเมืองภายในประเทศไทย ยังไมมีเสถียรภาพเพียงพอ อาจสงผลตอการ
กาํหนดนโยบายดานพลงังานทดแทน และอาจเปนอปุสรรคตอการพฒันาพลังงาน
ทดแทนในอนาคตได

4.4 ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย
จากการศึกษารูปแบบพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ พบวา ส่ิงที่เปน

ปญหาอุปสรรคตอการปฏิรูปและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย 
สามารถแบงออกเปน 3 ระดบั ไดแก ระดบันโยบาย ระดบัองคกร และระดบัปฏบิตัิ 
มีรายละเอียด ดังนี้

4.4.1 ระดับนโยบาย
1) ภาครฐัมนีโยบายท่ีสงเสรมิและสนับสนนุใหภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และ

ภาคประชาชน เขามามสีวนรวมในกระบวนการจัดทาํนโยบายและแผนยทุธศาสตร
ดานพลังงานทดแทนของประเทศนอยเกินไป จึงสงผลทําใหภาครัฐไมไดรับทราบ
ถึงขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการผลิตและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน อีกทั้ง ภาคสวนตางๆ 
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ขาดความรูความเขาใจ (การแปลงนโยบายไปสูการปฏบิตัอิาจมคีวามเขาใจทีไ่มตรงกัน 
หรือคลาดเคลื่อนจากเปาประสงคที่ภาครัฐกําหนดไว) เก่ียวกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรของภาครัฐ ตลอดจนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหเกิด
ความมัน่คงดานพลงังาน (พลงังานทดแทนสามารถนาํมาใชเปนพลังงานเสริม หรือ
ใชทดแทน หรือใชรวมกับพลังงานจากซากดึกดําบรรพ (Fossil) ได) อยางยั่งยืน 

2) ภาครัฐไมมกีลยทุธ หรอืมาตรการทีช่วยกระตุน หรอืจงูใจใหผูประกอบการ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน หันมาพัฒนาและใชพลังงานทดแทน
รปูแบบตางๆ ทีม่ากพอ เชน ปจจบุนัหนวยงานภาครัฐมีมาตรการเกีย่วกับการงดเวน
ภาษเีงนิไดใหแกผูประกอบการดานพลงังานทดแทนเปนระยะเวลา 1 ป ซึง่ภาคสวน
ตางๆ มองวามาตรการดงักลาวมรีะยะเวลานอยเกนิไปและไมตรงกบัความตองการ
ของภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และ ภาคประชาชน และการกาํหนดอตัราการเกบ็ภาษี
นําเขาเครื่องจักรและชิ้นสวนอุปกรณที่นํามาใชในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ในบางรายการสงูเกนิไป (ถงึแมวาภาครฐัจะมกีารลดอตัราการเกบ็ภาษแีลวกต็าม 
แตอตัราการเกบ็ภาษนีาํเขาเครือ่งจกัรและชิน้สวนอุปกรณในบางรายการกย็งัคงมี
อตัราทีค่อนขางสงูอยู) ซึง่อาจสงผลทาํใหเกดิความไมคุมทนุตามหลกัเศรษฐศาสตรได 
เปนตน ซึ่งมาตรการที่กลาวมาขางตนไมเปนที่นาสนใจ อันสงผลตอการตัดสินใจ
ของนักลงทุนในธุรกิจดานพลังงานทดแทนในภาคสวนตางๆ ดวย

3) ขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินการขออนุญาต (ใบอนุญาต) 
เพื่อเปดสถานประกอบการ (โรงไฟฟาพลังงานทดแทน) มีความลาชา มีขั้นตอน/
กฎระเบยีบมากเกนิไป และมหีนวยงานหลายหนวยงานทีร่วมรบัผดิชอบ (การกอสราง
โรงไฟฟาพลงังานทดแทนจะตองไดรบัอนญุาตจากหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวง
พลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ) อีกทั้ง การขออนุญาตกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนในบางกรณอีาจตดิขดัในเรือ่งขอกฎหมาย เชน กรณีพ้ืนทีท่ีอ่ยูในความรบัผิดชอบ
ของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) นั้น ซ่ึงการจัดสรรที่ดิน
มีเปาหมายเพื่อทําการเกษตรเทานั้น ฉะนั้น การนําพื้นที่ไปใชผิดวัตถุประสงค 
อยางการนําไปใชเปนพื้นที่กอสรางโรงไฟฟา (โรงไฟฟาพลังงานทดแทน) อาจมี
ขอจํากัดในเรื่องขอกฎหมาย เชน การขออนุญาตกอสรางเขื่อนและการติดต้ัง
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กงัหนัลม ซึง่ยงัคงตดิขดัในเรือ่งของขอกฎหมายและกฎระเบยีบวาดวยเขตอทุยาน 
เขตปาสงวน และเขตอนุรักษ เปนตน

4) นโยบายและยทุธศาสตรเก่ียวกบัการปฏรูิปหรือพัฒนาพลังงานทดแทน
ของภาครัฐขาดความชัดเจนและไมเปนรูปธรรม อีกท้ัง กลยุทธในการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูประกอบการ/สถานประกอบการตางๆ (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชน ฯลฯ) หันมาใชพลังงานทดแทน
ไมนาสนใจ อีกทั้ง ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของขาดการประชาสัมพันธ/
เผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
ใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

5) ภาครัฐขาดความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาความมั่นคงดานพลังงาน
ที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต จึงสงผลตอการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา วิจัย และพฒันาเทคโนโลย/ีนวตักรรมและแหลงพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ 
ใหหนวยงานทางดานวิชาการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ไมเพียงพอกับ
ความตองการ และไมตอเนื่อง) ภาครัฐอาจมองวาการพัฒนาดานอื่นๆ มีความ
จําเปนเรงดวนและสําคัญมากกวา จึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําไปใชพัฒนา
ดานอื่นๆ

6) ภาครฐัหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของ (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)) มีขอจํากัดในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การรับซือ้พลงังาน (พลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ) จากผูประกอบการ ทัง้ขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก และรายยอย อีกทั้ง ภาครัฐยังไมมีระบบการติดตามควบคุมและกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย (มาตรฐานความปลอดภัย) ในกระบวนการผลิตและ
การใชงาน (การนําพลังงานทดแทนไปใชงาน) ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

4.4.2 ระดับองคกร (หนวยงานขับเคลื่อน)
1) ระบบสายสงพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ทั้งที่อยูในความดูแล

รับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟา
สวนภูมิภาค (กฟภ.) นั้น มีปญหาในลักษณะคอขวด อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
ระบบสายสงท่ีมีอยูเดิมยังไมไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถรองรับ
กับการซื้อขายพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ จากผูประกอบการทั้งขนาดกลาง 
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ขนาดเล็ก และรายยอย อีกทั้ง หนวยงานที่เกี่ยวของมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 
ซึ่งหากจะมีการปรับเปลี่ยนระบบสายสงพลังงานไฟฟาท้ังประเทศนั้น จะตองใช
งบประมาณอยางมหาศาล และการปรบัเปลีย่นจะตองคาํนงึถึงอนาคต (การพฒันา
ระบบสายสงใหสามารถเช่ือมตอกับโครงขายของระบบสายสงพลังงานไฟฟาของ
อาเซียนในอนาคตไดดวย)

2) นกัลงทนุและผูประกอบการ ทัง้ภาคเอกชนและธุรกิจ ทีม่คีวามสนใจและ
ตองการท่ีจะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ขาดการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน
กูยมืจากภาครฐั (แหลงเงนิทนุท่ีมอียูในปจจุบัน สวนใหญมอีตัราดอกเบีย้คอนขางสูง 
หรือไมก็เปนแหลงเงินทุนนอกระบบ)

3) ผูประกอบการภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และแหลงเงนิทนุ (สถาบนัการเงนิ
ทีจ่ะใหกูยมื) ขาดความเชือ่มัน่ตอนโยบายของภาครฐั (นโยบายดานพลงังานทดแทน) 
เน่ืองจากการตัดสินใจปลอยกูใหแกผูประกอบการดานธุรกิจพลังงานทดแทน 
อาจไมคุมคากับการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร (ตนทุนการผลิต (เครื่องจักร) 
มีราคาสูง แตศักยภาพในการผลิตตํ่า เปนตน) เหตุผลเนื่องมาจากภาครัฐไมมี
มาตรการใดๆ รองรบัอยางเปนรปูธรรมชดัเจน เชน มกีารประกนัราคาของวตัถดิุบ 
การประกันราคาการรับซื้อพลังงานทดแทน และการประกันความเสี่ยงในธุรกิจ
พลังงานทดแทนจากหนวยงานภาครัฐ เปนตน

4) ผูประกอบการภาคเอกชน และภาคธุรกิจ สวนใหญยังคงตองพึ่งพา
การนําเขาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมดานพลังงาน
ทดแทนจากตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยไมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอ 
ไมมีองคความรูเพียงพอที่จะผลิตเทคโนโลยีข้ึนมาใชไดเอง และเทคโนโลยี/
เครื่องมือ/ชิ้นสวนอุปกรณบางรายการมีการจดสิทธิบัตร เปนตน

4.4.3 ระดับปฏิบัติ
1) การดําเนินโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ทั้งของภาครัฐ

และภาคเอกชน สวนใหญมกัถกูตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี เนือ่งจากประชาชน
ขาดความรูความเขาใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของโครงการ (ขอด/ีขอเสยี และผลกระทบ
ของโครงการฯ) และขาดความเชือ่มัน่ตอระบบการจดัการ หรอืมาตรฐานของตวัโครงการ 
(กลัววาจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่) เชน 
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โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานขยะท่ีจงัหวดัอยธุยา ซ่ึงภาครัฐเองและหนวยงาน
ระดบัภูมิภาคขาดการประชาสมัพนัธ เผยแพรองคความรู และขอมลูขาวสารเกีย่วกบั
โครงการฯ อยางทั่วถึง เปนตน

2) ผูประกอบการรายยอย (องคการภาคประชาชน กลุมสหกรณ และเกษตรกร) 
และแหลงเงินทนุ (สถาบนัการเงนิท่ีจะใหกูยมื) ขาดความเชือ่ม่ันตอนโยบายของภาครฐั 
(นโยบายดานพลงังานทดแทน) เนือ่งจากการตดัสนิใจปลอยกูใหแกผูประกอบการ
รายยอยดานธรุกจิพลงังานทดแทน อาจไมคุมคากบัการลงทนุตามหลกัเศรษฐศาสตร 
(ตนทนุการผลติ (เครือ่งจกัร) มรีาคาสงู แตศกัยภาพในการผลติตํา่ เปนตน) เหตผุล
เนื่องมาจากภาครัฐไมมีมาตรการใดๆ รองรับอยางเปนรูปธรรมชัดเจน เชน มีการ
ประกันราคาของวัตถุดิบ การประกันราคาการรับซื้อพลังงานทดแทน และการ
ประกันความเสี่ยงในธุรกิจพลังงานทดแทนจากหนวยงานภาครัฐ เปนตน

3) ภาคประชาชนยังขาดความตระหนักรู เก่ียวกับปญหาความมั่นคง
ดานพลังงาน และขาดจิตสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
ประชาชนยังขาดองคความรู เกี่ยวกับวิธีการใชพลังงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ

4) ผูประกอบการรายยอย (องคการภาคประชาชน กลุมสหกรณ และ
เกษตรกร) ยงัขาดองคความรู ทกัษะ และเทคโนโลยดีานการผลติพลงังานทดแทน
รูปแบบตางๆ 

5) ผูประกอบการรายยอยในธุรกิจพลังงานทดแทนบางรูปแบบ ยังคง
ประสบปญหาเกีย่วกบัระบบการบรกิารจัดการทีม่ปีระสิทธภิาพ (ต้ังแตตนนํา้จนถงึ
ปลายน้ํา) เชน โรงไฟฟาพลงังานขยะในประเทศไทยทีส่วนใหญมกัจะประสบปญหา
ที่คลายคลึงกัน คือ มีปญหาเก่ียวกับระบบการคัดแยกวัตถุดิบ (ขยะ) ตั้งแต
แหลงกาํเนิด ไดแก วสัดเุหลอืใชทางการเกษตร ของเสยีจากภาคอตุสาหกรรม ขยะ
จากอาคารบานเรอืน ฯลฯ ซึง่ยงัไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ (ยงัไมมกีารคดัแยกขยะ
กอนทิ้ง และเมื่อขยะเหลานั้นมาถึงจุดพัก ผูประกอบการจะตองเสียคาใชจาย
ในการคัดแยกขยะอีกรอบ ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนดวย) อีกท้ัง 
ยังสงผลทําใหผูประกอบการรายยอยในธุรกิจพลังงานทดแทน ไมสามารถนําขยะ
เหลานั้นไปเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไดในขั้นตอนเดียว
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สรุป 
วิกฤตการณดานพลังงาน (ราคานํ้ามันแพง) อันมีสาเหตุเกิดมาจาก

สถานการณความขัดแยงในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ไดสงผลกระทบ
ตอประเทศตางๆ ในอาเซียนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะประเทศไทย และ 
“พลังงานทดแทน” จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ดานพลังงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากขอมูลเชิงสถิติพบวาปจจุบันประเทศไทยมีการใช
พลังงานทดแทน ประมาณ 12 เปอรเซ็นต และในอนาคตมีแนวโนมวา
การใชพลงังานทดแทนของประเทศไทยจะเพิม่ปรมิาณเปน 25 เปอรเซน็ต ภายใน
ป พ.ศ. 2564 ซ่ึงจากการศกึษาพบวาประเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติพลงังานไฟฟา
จากพลังงานทดแทนไดเกือบทุกรูปแบบ (ยกเวนพลังงานความรอนใตพิภพ
เทานัน้) โดยพลงังานแสงอาทติยมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ รองลงมาเปนพลงังานลม 
พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานขยะ และพลังงานนํ้า ตามลําดับ 

แตเนือ่งดวยประเทศไทยยงัมีขอจาํกดัในเรือ่งของเทคโนโลยดีานพลงังาน
ทดแทนที่ไมทันสมัยมากพอ และยังคงตองใชระยะเวลาในการพัฒนาอีกสักระยะ 
ซึ่งหากประสบความสําเร็จจะทําใหประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานทดแทน
ในเชงิพาณชิยได (การสงออกพลงังาน) สิง่ทีย่งัคงเปนปญหาอปุสรรคตอการพฒันา
พลังงานทดแทนของประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ กลาวคือ ใน 
ระดับนโยบาย พบวาปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองของการที่ภาครัฐไมมีนโยบาย
ทีช่ดัเจน หรอืไมมนีโยบายทีเ่สรมิสรางการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรและนโยบายดานพลังงานทดแทนของประเทศ ภาครัฐมี
ขอจํากัดในการรับซื้อพลังงาน (ติดขัดเรื่องระเบียบ) การขออนุญาตเพื่อเปด
สถานประกอบการดานพลังงานทดแทนมีความลาชา และภาครัฐไมมีกลยุทธที่
สามารถจูงใจใหทุกภาคสวนหันมาพัฒนาและใชพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
สวน ระดับองคกร พบวามปีญหาเกีย่วกบัระบบสายสงพลงังานไฟฟาของประเทศ
ยังไมไดรับการปรับปรุง ผูประกอบการขาดแหลงเงินทุนกูยืม สถาบันการเงินขาด
ความเชื่อมั่นตอนโยบายของภาครัฐ และผูประกอบการสวนใหญยังคงตองพึ่งพา
การนําเขาเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ และ ระดับปฏิบัติ พบวาโครงการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนสวนใหญมักถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่ 
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ภาคประชาชนขาดความตระหนักรู เกี่ยวกับปญหาความมั่นคงดานพลังงาน 
ขาดองคความรู ทกัษะ และเทคโนโลยดีานพลงังานทดแทน อกีทัง้ ผูประกอบการ
รายยอยในธุรกิจพลังงานทดแทนบางรูปแบบ (พลังงานขยะ) ยังคงประสบปญหา
เกี่ยวกับระบบการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ

“พลังงาน” เปนปจจัยสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับความม่ันคงของชาติ 
กลาวคอื หากประเทศใดเปนผูครอบครองแหลงพลงังาน กจ็ะสงผลทาํใหประเทศนัน้ๆ 
มีความมั่นคงทางดานพลังงาน ระบบเศรษฐกิจเขมแข็ง เปนสังคมที่ปลอดภัย 
การเมืองมีเสถียรภาพ มีการทหารที่แข็งแกรง และมีพลังงานอํานาจในการเจรจา
ตอรองในเวทีโลกไดมากขึ้น 

พลังงานท่ีเราใชกันอยู ในปจจุบัน สวนใหญเปนพลังงานที่ไดมาจาก
ซากดึกดําบรรพ (Fossil) เปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป ซึ่งประเทศตางๆ มีความ
ตระหนักรูถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี จึงไดพยายามคนหาแหลงพลังงานที่ใช
ไมมีวนัหมดไปจากโลก ซึง่จากการศกึษา เร่ือง “รปูแบบพลงังานทดแทน (Renewable 
Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหนา” สามารถสรุปได ดังนี้ 

5.1 สถานการณด้านพลังงานของโลกและภูมิภาคในปจจุบัน
5.1.1 สถานการณด้านพลังงานของโลก
สาเหตุท่ีทําใหความตองการใชพลังงานในภาพรวมของโลกเพิ่มสูงข้ึน 

มาจากปจจัย 2 ประการ คือ อัตราการขยายตัวที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศตางๆ และอัตราการเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากรโลก กลาวคือ 
“ยิ่งโลกของเราพัฒนามากขึ้นเทาไหร หรือมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเทาไหร ก็จะ
สงผลทําใหความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นเทานั้น” จากขอมูลเชิงสถิติ 
พบวา เมือ่ป พ.ศ. 2548 โลกของเรามจํีานวนประชากร ประมาณ 6.45 พันลานคน 
ซึ่งปจจุบัน (ป พ.ศ. 2558) โลกของเรามีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ประมาณ 
7.2 พันลานคน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 75 ลานคนตอป หรือ
คิดเปน 1.1 เปอรเซ็นตตอป และมีแนวโนมวาโลกของเราจะยังคงมีจํานวน
ประชากรเพิ่มสูงขึ้นตอไปเรื่อยๆ ทุกป 
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จากการศึกษาเกีย่วกบัปริมาณของแหลงพลังงานสํารองในภาพรวมของโลก
ที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบัน พบวา แหลงนํ้ามันปโตรเลียมยังคงมีปริมาณเหลืออยู 
ประมาณ 1,652.7 พันลานบารเรล (เหลือใชไดอีกไมเกิน 50 ป) กาซธรรมชาติ
ยงัคงเหลอือยู ประมาณ 208.4 พนัลานลกูบาศกเมตร (เหลือใชไดอกีไมเกิน 100 ป) 
และถานหนิยงัคงเหลอือยู ประมาณ 853.1 พนัลานตัน (เหลือใชไดอีกไมเกนิ 200 ป) 
เทานั้น

5.1.2 สถานการณด้านพลังงานในภูมิภาค
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของกลุ มประเทศอาเซียนระหวางป 

พ.ศ. 2550 – 2573 พบวา มีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของกระทรวงพลงังานและทบวงพลงังานระหวางประเทศท่ีระบวุา ระบบเศรษฐกจิ
ของประชาคมอาเซยีนจะมกีารขยายตัวเพิม่ข้ึน 3 เทา ซึง่จะสงผลตอความตองการ
ใชพลังงานท่ีเพิ่มมากขึ้นดวย (โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 4.4 เปอรเซ็นตตอป 
หรือประมาณ 375 ลานตันเทียบเทานํ้ามันดิบตอป) ซึ่งกลุมประเทศอาเซียนเอง
ก็มีความตระหนกัรูถึงปญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (ความมัน่คงดานพลงังาน) 
เปนอยางด ีจงึไดมกีารจดัทาํกรอบความรวมมอืดานพลังงานของอาเซียนข้ึน ชือ่วา 
“ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC” โดยมีวตัถปุระสงค
เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกภูมิภาค และเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน
ดานพลังงานของแตละประเทศเขาไวดวยกัน พรอมทั้งกําหนดนโยบายที่สงเสริม
ใหกลุมประเทศอาเซียนสามารถซื้อขายพลังงานระหวางกันไดอยางเสรี ผาน 
7 โครงการฯ ไดแก การเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน การเช่ือมโยง
ทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียน การพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาด การพัฒนา
พลงังานท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใหมได การสงวนและรกัษาประสทิธภิาพของพลงังาน 
การกาํหนดนโยบายและแผนพลงังานของภูมภิาค และการพฒันาพลงังานนวิเคลยีร 
ซึ่งจะเห็นไดวาทั้ง 7 โครงการฯ ที่กลาวมาขางตนนั้น มีโครงการพัฒนาพลังงาน
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน) รวมอยูดวย 
ซึง่แสดงใหเหน็วากลุมประเทศอาเซียนตางกม็คีวามตระหนกัรูและใหความสาํคญั
กับการคนหาและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น 
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5.2 สถานการณด้านพลังงานของประเทศไทยในปจจุบัน
จากการศึกษา พบวา การใชพลงังานในภาพรวมของประเทศไทย สามารถ

แบงออกเปน 3 สวน (ขอมลู ป พ.ศ. 2556) กลาวคอื สวนแรกเปนการผลิตพลงังาน
ภายในประเทศ มีปริมาณกวา 78,077 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ สวนที่สอง
เปนการนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ มีปริมาณกวา 70,232 พันตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ และสวนที่สามเปนการสงออกพลังงาน มีปริมาณประมาณ 
15,493 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ประเทศไทยมีความตระหนักรู ถึงปญหา
ความมั่นคงดานพลังงานเปนอยางดี จึงไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ พรอมทั้ง
จดัทํา “แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 – 2564)” ขึน้ 
เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหทกุภาคสวนหนัมาผลติและใชพลงังานทดแทนมากขึน้ 
จากขอมูลเชิงสถิติ พบวา ใน ป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน
อยูที่ประมาณ 8,232 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยแบงเปนพลังงานไฟฟา
ประมาณ 1,341 เมกะวัตต พลังงานความรอนประมาณ 5,279 พันตันเทียบเทา
นํา้มนัดบิ และเชือ้เพลิงชวีภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) ประมาณ 1,612 พันตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ

สําหรับประเทศไทยถือวาเปนประเทศแรกๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่มี
การศกึษา วิจยั และพฒันาพลงังานทดแทนขึน้จนประสบความสาํเรจ็ จากการศกึษา
พบวา การลงทุนดานพลังงานทดแทนของประเทศไทย (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
มีมูลคากวา 75,822 ลานบาท แบงเปนพลังงานลม 45.6 เปอรเซ็นต พลังงาน
แสงอาทิตย 21.4 เปอรเซ็นต เชื้อเพลิงชีวิภาพ 17.9 เปอรเซ็นต พลังงานชีวมวล 
11.3 เปอรเซ็นต กาซชีวภาพ 3.0 เปอรเซ็นต และพลังงานขยะ 0.2 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในปจจุบันถือไดวามีบทบาทนําดานพลังงานทดแทน
ในภูมิภาค ทั้งองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังเปนแหลงเรียนรู
และฝกอบรมทักษะความรูใหแก ประเทศที่สนใจไดเขามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 
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5.3 รูปแบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า

วิกฤตการณดานพลังงาน (ราคานํ้ามันแพง) สงผลกระทบตอประเทศไทย
อยางหลกีเลีย่งไมได ฉะนัน้ “พลงังานทดแทน” จงึเปนอีกทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะทาํให
ประเทศไทยมีความม่ันคงดานพลังงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากการศึกษา พบวา 
ในปจจุบนัประเทศไทยมกีารใชพลงังานทดแทน ประมาณ 12 เปอรเซน็ต ของการ
ใชพลังงานทัง้หมดของประเทศ และมแีนวโนมวาในอนาคตการใชพลงังานทดแทน
ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 25 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2564 และยังพบวา
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนไดเกือบ
ทุกรูปแบบ (ยกเวนพลังงานความรอนใตพิภพ) โดยพลังงานแสงอาทิตยมีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาเปนพลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ 
พลงังานขยะ และพลังงานนํา้ ตามลาํดบั และในอนาคตหากประเทศไทยสามารถ
ผลิตพลังงานทดแทนไดมากขึ้น ก็จะสงผลทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ดานพลังงานมากยิ่งข้ึน และอาจจะผันตัวเองจากประเทศผู นําเขาพลังงาน 
กลายเปนประเทศผูผลิตและสงออกพลังงานของอาเซียนไดในอนาคตได 

แตเนือ่งดวยประเทศไทยยงัมีขอจาํกดัในเรือ่งของเทคโนโลยดีานพลงังาน
ทดแทนทีไ่มทนัสมยั ซึง่ตองใชระยะเวลาในการพัฒนาอกีสักระยะ และหากพัฒนา
จนประสบความสําเร็จจะทําใหประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานทดแทน
ในเชงิพาณิชยได (การสงออกพลงังาน) สิง่ทีย่งัคงเปนปญหาอปุสรรคตอการพฒันา
พลังงานทดแทนของประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ กลาวคือ ปญหา
อุปสรรคใน ระดับนโยบาย พบวา ภาครัฐไมมีนโยบายที่ชัดเจน หรือนโยบายที่
สงเสรมิใหทกุภาคสวนเขามามสีวนรวมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรและนโยบาย
ดานพลังงานทดแทนของประเทศ ภาครัฐมีขอจํากัดในการรับซื้อพลังงาน (ติดขัด
เร่ืองระเบียบ) การขออนุญาตเพื่อเปดสถานประกอบการดานพลังงานทดแทน
มีความลาชา และภาครัฐไมมีกลยุทธที่มากพอแกการจูงใจใหทุกภาคสวนหันมา
พัฒนาและใชพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ สวนปญหาอุปสรรคใน ระดับองคกร 
พบวา ระบบสายสงพลงังานไฟฟาของประเทศยงัไมไดรบัการปรบัปรงุ ผูประกอบการ
ขาดแหลงเงนิทนุกูยมื สถาบนัการเงนิขาดความเชือ่มัน่ตอนโยบายของภาครฐั และ
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ผูประกอบการสวนใหญยงัคงตองพ่ึงพาการนาํเขาเทคโนโลยจีากภายนอกประเทศ 
และปญหาอปุสรรคใน ระดบัปฏบิตั ิพบวา โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานทดแทน
บางรูปแบบมกัถูกตอตานจากประชาชนในพืน้ที ่ภาคประชาชนขาดความตระหนกัรู
เกี่ยวกับปญหาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ขาดองคความรู ทักษะ และ
เทคโนโลยดีานพลงังานทดแทน อกีทัง้ ผูประกอบการรายยอยในธรุกจิพลงังานทดแทน
บางรูปแบบ (พลังงานขยะ) ยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

5.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
5.4.1 ระดับนโยบาย
1) ภาครัฐควรมีนโยบายท่ีมุงเนนสงเสริมใหทุกภาคสวน (ภาคเอกชน 

ภาคธรุกิจ และภาคประชาชน ฯลฯ) เขามามสีวนรวมในกระบวนการจัดทาํนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรดานพลังงานทดแทนของประเทศ ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บ
ขอมลู ศกึษาขอมลู วเิคราะหปญหา จดัทาํประชามติ และการประกาศใชนโยบาย 
ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการที่ไดกลาวมาขางตน จะทําใหภาครัฐไดรับทราบถึง
ขอเทจ็จริงเกีย่วกับปญหาอปุสรรคทีภ่าคสวนตางๆ กาํลงัประสบอยู อีกทัง้ ยงัเปน
อีกวิธีการหนึ่งท่ีทําใหภาคสวนตางๆ มีความรูความเขาใจ (ทําใหทุกภาคสวนมี
ความเขาใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ หรือตรงตาม
เปาประสงคที่ภาครัฐกําหนดไว) เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน
พลังงานทดแทนของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 

2) ภาครัฐควรมีกลยุทธหรือมาตรการท่ีชวยกระตุนหรือสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนทกุภาคสวนหนัมาพฒันาและใชพลงังานทดแทนรูปแบบตางๆ อยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น เชน การเปลี่ยนมาตรการจากการงดเวนภาษีเงินไดสําหรับ
ผูประกอบการในธรุกิจดานพลงังานทดแทนจาก 1 ป มาเปน 2 – 3 ป ซึง่จะสามารถ
จูงใจผูประกอบการในธุรกิจดานพลังงานทดแทนไดมากข้ึน และภาครัฐควร
ลดอัตราการเก็บภาษีนําเข าเคร่ืองจักรและชิ้นสวนอุปกรณท่ีนํามาใชใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนบางรายการใหตํ่าลง (ซึ่งปจจุบันถึงแมวาภาครัฐจะ
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มีการลดอัตราการเก็บภาษีนําเขาเครื่องจักร/ชิ้นสวนอุปกรณลงแลว แตก็ยังคง
เปนอัตราที่คอนขางสูงอยู) ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยง (ความไมคุ มทุนตามหลัก
เศรษฐศาสตร) ใหแกผูประกอบการได เปนตน ซึง่ทัง้กลยทุธและมาตรการทีภ่าครฐั
กําหนดขึ้นนั้น มีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนในธุรกิจดานพลังงานทดแทน 

3) ภาครัฐควรปรบัลดขัน้ตอนทียุ่งยากในการดาํเนนิการขออนญุาต (ใบอนญุาต) 
เปดสถานประกอบการ (โรงไฟฟาพลังงานทดแทน) เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็ว และควรกําหนดใหมีหนวยงานที่ทําใหที่รับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียว 
(ปจจบุนัการกอสรางโรงไฟฟาพลงังานทดแทนจะตองไดรบัอนุญาตจากหนวยงานตางๆ 
หลายภาคสวน เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ) และการให
อนุญาตกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในแตละคร้ัง ภาครัฐควรมีการศึกษา
รายละเอยีดของโครงการนัน้ๆ อยางรอบคอบ เพือ่ไมใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และผลประโยชนแหงชาติ 

4) การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาพลังงานทดแทน
ของภาครัฐควรตองมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น ภาครัฐควรมีกลยุทธ
ท่ีสามารถสรางแรงจงูใจใหแกผูประกอบการหรอืสถานประกอบการตางๆ (ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชน ฯลฯ) หันมาผลิตและใช
พลงังานทดแทนมากข้ึน และควรมกีารประชาสมัพนัธ เผยแพรขอมลูขาวสาร และ
องคความรูเกีย่วกบัพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ ใหครอบคลุมทกุกลุมเปาหมาย

5) ภาครัฐควรมีความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาความมั่นคงดานพลังงาน
ของประเทศ โดยกําหนดใหเปนวาระแหงชาติและจัดลําดับความสําคัญใหอยูใน
ลําดับตนๆ อีกทั้ง ควรมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ ใหแกหนวยงาน
ทางดานการศึกษาวิจัย สถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอยาง
เพียงพอและตอเนื่อง 
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6) หนวยงานภาครฐัอยางการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ควรลดปญหาอุปสรรค (กฎระเบียบ) เกี่ยวกับการ
รบัซือ้พลังงานทดแทนจากผูประกอบการ (ทัง้ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายยอย) 
และภาครัฐควรมีคณะกรรมการท่ีทําหนาที่คอยติดตามควบคุมและกํากับดูแล
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกกระบวนการอยางประสิทธิภาพมากขึ้น

5.4.2 ระดับองคกร (หนวยงานขับเคลื่อน)
1) หนวยงานทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบอยางการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสายสง
พลงังานไฟฟาใหสามารถรองรับกบัการซือ้ขายพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการสถานการณที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต (การพฒันาระบบสายสงของประเทศไทยใหสามารถรองรบัหรอื
เชื่อมตอกับระบบโครงขายของอาเซียนได)

2) ภาครฐัควรสนบัสนนุแหลงเงนิทุนกูยมืสาํหรบันกัลงทนุและผูประกอบการ 
(ทั้งภาคเอกชนและธุรกิจ) ที่มีความประสงคจะลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 
ตามนโยบายและยทุธศาสตรดานพลงังานทดแทนของภาครฐั (ซึง่แหลงเงนิทนุทีม่อียู
ในปจจุบัน สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางสูง และบางสวนเปนแหลงเงินทุน
นอกระบบ)

3) ผูประกอบการในธุรกิจดานพลังงานทดแทนทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
และแหลงเงินทุน (สถาบันการเงินที่จะใหกูยืม) ตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
นโยบายและยทุธศาสตรดานพลงังานทดแทนของภาครฐัอยางรอบคอบกอนตดัสนิใจ
ลงทุนในธรุกจิพลงังานทดแทน เชน ภาครฐัมกีารประกนัราคาของวตัถดิุบและราคา
การรับซื้อพลังงานทดแทนหรือไม จํานวนเทาไหร ระยะเวลาเทาใด มีการประกัน
ความเส่ียงในธุรกิจดานพลังงานทดแทนหรือไม เปนตน อีกท้ัง ผูประกอบการ
ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ควรมีแผนสํารองเพ่ือรับมือกับปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคตดวย สวนสถาบันการเงินที่จะใหกูยืมควรศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง
ดานการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร (ตนทุน กําไร และความคุมคา) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรองรับของภาครัฐมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
หรือไม
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4) ผูประกอบการในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาหรือศูนยวิจัยตางๆ สําหรับ
นาํไปใชในการศกึษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยหีรอืคดิคนนวตักรรมดานพลงังานทดแทน 
ซึง่จะทาํใหผูประกอบการในธุรกจิพลงังานทดแทนลดตนทนุการนาํเขาเครือ่งจกัร
หรอืช้ินสวนอปุกรณตางๆ และมีความเหมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย
อยางแทจริง 

5.4.3 ระดับปฏิบัติ
1) ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่กําลังจะมีการดําเนินโครงการกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานทดแทน ควรศึกษาขอมูลและรายละเอียดของตัวโครงการนั้นๆ 
(ขอดี/ขอเสีย และผลกระทบของโครงการฯ) อยางรอบคอบ และควรเขาไป
มสีวนรวมในทกุกระบวนการ เพือ่สรางความไวเนือ้เชือ่ใจและความเชือ่ม่ันในระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยของตัวโครงการ และที่สําคัญ คือ ตองมีผลการศึกษา
วิจัยรองรับและยืนยันวาจะไมสงผลกระทบใดๆ ตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ เชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะท่ีจังหวดัอยธุยา 
ซึ่งภาครัฐและหนวยงานระดับภูมิภาคมีการศึกษาผลกระทบ ประชาสัมพันธ 
เผยแพรองคความรู และขอมลูขาวสารเกีย่วกบัตวัโครงการฯ อยางทัว่ถงึ เพ่ือหลีกเล่ียง
ปญหาการถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่ เปนตน

2) ผูประกอบการรายยอยในธรุกจิพลงังานทดแทน (องคการภาคประชาชน 
กลุมสหกรณ และเกษตรกร) และแหลงเงนิทนุ (สถาบนัการเงนิทีจ่ะใหกูยมื) จะตอง
ศึกษานโยบายและยุทธศาสตรดานพลังงานทดแทนของภาครัฐอยางละเอียด 
กอนตัดสินใจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เชน ภาครัฐมีการประกันราคาของ
วัตถุดิบและราคาการรับซื้อพลังงานทดแทนหรือไม จํานวนเทาไหร ระยะเวลา
เทาใด มกีารประกนัความเสีย่งในธรุกจิพลงังานทดแทนหรอืไม เปนตน อกีทัง้ ควรมี
แผนสํารองเพื่อรองรับกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สวนสถาบันการเงิน 
กอนมีการอนุมัติใหผูประกอบการในในธุรกิจพลังงานทดแทนกูยืมเงืน ควรศึกษา
วิเคราะหความเสี่ยงดานการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร (ความคุมคา) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรองรับของภาครัฐอยางรอบคอบ (ดูวามีความเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนหรือไม)
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3) ภาคประชาชนควรมคีวามตระหนกัรูถึงปญหาความมัน่คงดานพลังงาน
ของประเทศ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม และควรพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับวิธีการใชพลังงานอยางประหยัด
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4) ผูประกอบการในธรุกจิพลงังานทดแทนรายยอย ควรพฒันาองคความรูใหมๆ  
เพือ่นาํไปใชปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยดีานการผลติพลงังานทดแทนรปูแบบตางๆ 
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) ผูประกอบการในธุรกจิพลงังานทดแทนบางรูปแบบ ท่ียงัคงประสบปญหา
เก่ียวกับระบบการบริหารจดัการ โดยเฉพาะโรงไฟฟาพลังงานขยะทีส่วนใหญมกัจะ
ประสบปญหาเกี่ยวกับระบบการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด ไดแก วัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ขยะจากอาคารบานเรือน ฯลฯ 
ซึง่ยงัไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ฉะนัน้ ผูประกอบการควรศกึษาแนวทางการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เชน การรวมมือกับทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน) ชวยกันเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสมัพนัธเกีย่วกบัขัน้ตอน
การคดัแยกขยะอยางถกูวธิแีละเปนระบบ เพือ่เสรมิสรางจติสาํนกึใหแกประชาชน
ทุกภาคสวน ซึ่งจะสงผลทําใหการจัดเก็บ การเคล่ือนยาย การทําลาย และการ
แปรรปูขยะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (ซึง่จะสงผลทาํใหโรงไฟฟาพลงังานขยะสามารถ
นําขยะเหลานั้นเขาสูกระบวนการเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไดในขั้นตอนเดียว)

5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ผลจากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 

ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหนา” ผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอด เพื่อใชประโยชนกับงานในลักษณะตางๆ ได ดังนี้

1) สามารถนําเอกสารวิชาการ (Academic Working Paper) ฉบับนี้ 
ไปใชเปนฐานขอมูลเพื่ออางอิงและพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยเก่ียวกับการคนหา
พลังงานทดแทนที่เหมาะกับประเทศไทยในอนาคตได และยังสามารถนําปญหา
อุปสรรคจากการศึกษาครั้งนี้ ไปใชเปนกรอบแนวคิดหรือเปนแนวทางใหแก
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สถาบันการศึกษาและหนวยงานดานนวัตกรรม นําไปใชสําหรับคิดคนและพัฒนา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิรัฐศาสตร
ของประเทศไทยได

2) หนวยงานระดบันโยบาย เชน กระทรวงพลงังาน กระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ีกระทรวง ศกึษาธกิาร ฯลฯ สามารถนาํผลจากการศกึษาไปใชเปน
ฐานขอมูลอางอิงประกอบการพิจารณาจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยได

3) การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงลงไป
เปนรายสาขา หรือเปนกรณีศึกษา เชน การศึกษารูปแบบพลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต กรณีศึกษา เฉพาะพลังงานทดแทน
ที่นํามาผลิตเปนพลังงานไฟฟาเทานั้น หรือกรณีศึกษา เฉพาะพลังงานทดแทน
ที่นํามาผลิตเปนพลังงานความรอนเทานั้น เปนตน ซึ่งจะทําใหผูศึกษาไดรับทราบ
ขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

4) ขอบเขตในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมุงเนนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตรของภาครัฐ และกฎหมาย/กฎระเบียบขอบังคับของ
แตละกระทรวงที่เก่ียวของแบบเจาะลึก เพื่อทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหาอปุสรรคและแนวทางในการแกไขปรบัปรงุนโยบาย/ยทุธศาสตรของภาครฐั 
และกฎหมาย/กฎระเบียบขอบังคับของแตละกระทรวงฯ ใหมีความสอดคลองกัน 
อันจะสงผลทาํใหการพฒันาแหลงพลงังานทดแทนของประเทศไทยบรรลเุปาหมาย
อยางเปนรูปธรรมตามที่เขียนไวในแผนปฏิรูปพลังงานของประเทศ
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ภาคผนวก

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น
จากการสนทนาปญหายุทธศาสตร

และภาพการประชุมฯ
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สรุป การประชุมระดมความคิดเห็น
จากการจัดสนทนาปญหายุทธศาสตร

มุมมองเชิงนโยบายและยุทธศาสตรด ้านพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทยในปจจุบัน

การจัดสนทนาปญหายุทธศาสตร ครั้งท่ี 1/2558 ภายใตหัวขอ เร่ือง 
“รูปแบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ในทศวรรษหนา” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ หองประชุมฯ ศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้

1. มุมมองเชิงยุทธศาสตรด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย
1.1 การจัดทําแผนพฒันากาํลงัการผลิตพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – 2578 (Power Development Plan: PDP 2015)
จากแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ

โครงสรางพืน้ฐานซึง่มมีลูคาการลงทนุกวา 2.4 ลานลานบาท เพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะสงผลตอความตองการใชพลังงานของประเทศไทยใน
ภาพรวม และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หนวยงานทีเ่กีย่วของอยางการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดมกีาร
จดัทาํแผนพฒันากาํลงัการผลติพลงังานไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2578 
(Power Development Plan: PDP 2015) ขึ้น โดยมีการประชุมพิจารณาใน 
3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความมั่นคงดานพลังงาน (Security) ซ่ึงมีความหมาย
ครอบคลุมถึงระบบผลิตพลังงาน ระบบสายสง ระบบสํารอง และระบบจําหนาย
พลังงาน เพื่อตอบสนองตอความตองการใชพลังงานของประเทศใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ท่ีมุงเนนสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาใช
พลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงที่ตองพึ่งพา
พลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว
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ประเด็นที่ 2 ดานเศรษฐกิจ (Economy) การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีการพิจารณาถึงความคุมคาทางหลักเศรษฐศาสตร และ
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ 4 ประการ ไดแก ความยั่งยืนทาง
ดานพลงังาน ตนทนุในการผลติพลงังาน การกระจายแหลงวตัถดุบิทีเ่ปนเชือ้เพลงิ 
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดตนทุนการผลิตพลังงานที่เหมาะสมที่
ประชาชนสามารถยอมรบัได อกีทัง้ จะตองไมเปนอปุสรรคตอการพฒันาประเทศ
ในระยะยาว และการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 3 ดานสิ่งแวดลอม (Environment) การดําเนินกิจกรรมใดๆ 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะตองไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขาง เพื่อใหสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงานและ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย

นอกจากนี้ ทางกระทรวงพลังงานยังไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนที่สามารถตอบสนองตอความตองการใช
พลังงานไฟฟาในแตละพื้นที่ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 
โดยกระทรวงพลงังานไดมกีารจดัแบงพืน้ที ่(Zoning) ออกเปน 5 พ้ืนท่ี ไดแก กรุงเทพฯ
และปรมิณฑล ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคใต รวมท้ัง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสายสงและระบบจําหนายใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
และสามารถเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานไดดวย เพื่อใหสอดคลองกับโครงขาย
ระบบสายสงไฟฟาอาเซียน หรือ “ASEAN Power Grid” และแผนพัฒนากําลัง
การผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2578 (Power Development 
Plan: PDP 2015) ที่กระทรวงพลังงานจัดทําขึ้น 

เปาหมายของแผนพัฒนากําลังการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – 2578 (Power Development Plan: PDP 2015) นอกจากจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยแลว แผนฯ ดังกลาว
ยังชวยเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันในตลาดพลังงานกับประเทศอื่นๆ 
สามารถชวยเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนของประเทศใหมากข้ึน ชวยลด
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การนําเขาพลังงานจากภายนอกประเทศ อีกท้ัง ยังเปนการบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี
ปริมาณมากกวา 80 ลานตันตอป เปนตน

1.2 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณด้านพลังงาน และ
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยในระยะยาว ไดแก 

- การจดัทาํฐานขอมลูเพือ่ใชประกอบการกาํหนดนโยบายดานพลังงาน 
และการพิจารณาจัดทําโครงการขนาดใหญของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวของกับ
การพฒันาโครงสรางพืน้ฐานของประเทศเพือ่รองรับการเติบโตทางดานเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะการกอสรางระบบโลจิสติกสและโครงขายดานพลังงาน 

- การจดัทาํประมาณการเกีย่วกบัความตองการใชพลงังานในสภาวะปกติ 
(Business As Usual: BAU) ใหสอดคลองกบัอตัราการขยายตวัทางดานเศรษฐกจิ
และผลติภณัฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ระหวางป 
2556 - 2579 ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 
พบวา ประเทศไทยมีคาเฉลี่ย GDP อยูที่ ประมาณ 3.94 เปอรเซ็นต 

- การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร
ในชุมชนเมือง และจํานวนผูใชพลังงานในรายสาขา โดยเฉพาะความตองการใช
พลังงานในสาขาเศรษฐกิจ เพื่อใหการวางแผนการผลิตมีความถูกตองแมนยํา 

1.3 แผนอนรุกัษพลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: 
EEDP) 

การกําหนดมาตรการในแผนอนุรักษพลังงาน แบงกลุมเปาหมายออกเปน 
4 กลุม คือ กลุมอุตสาหกรรม กลุมอาคารธุรกิจ กลุมที่อยูอาศัย และกลุมภาครัฐ 
โดยกระทรวงพลังงานไดมีการดําเนินการ ดังนี้

- การยกเลิก/ทบทวนมาตรการอุดหนุนราคาพลังงาน เพื่อเปนการ
สงสัญญาณใหผูบริโภคไดตระหนักถึงราคาพลังงานที่แทจริงตามกลไกตลาด

- การสนบัสนนุมาตรการทางภาษ ีเพือ่ใหทกุภาคสวนหนัมาใชอปุกรณ
ไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีสวนชวยทําใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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- การเรงรัดสนับสนุนมาตรการดานการเงิน เพื่อใหทุกภาคสวนมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดการบริหาร
จัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

- การกําหนดมาตรฐานการในการใชพลังงานภายในตัวอาคารและ
โรงงาน โดยกระทรวงพลังงานจะประสานรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อผลักดันมาตรการตางๆ กึ่งบังคับ

- การรณรงคและปลูกจิตสํานึกใหทุกภาคสวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชพลังงานจากที่เคยใชกันอยางฟุมเฟอยมาเปนการใชอยางประหยัดมากขึ้น

1.4 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป 
(พ.ศ. 2555 - 2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP) 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ป (พ.ศ. 2555 - 2564) 
มีการกําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มอัตราสวนการใช พลังงานทดแทนใหได  
25 เปอรเซ็นต ภายในป พ.ศ. 2564 โดยในแผนดังกลาวมีการกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานไว ดังนี้

- การสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนรูปแบบตางๆ ในพื้นท่ี Zoning ของกระทรวงเกษตรฯ ใหเต็มศักยภาพ 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกภาคเกษตรกรและชุมชนมากที่สุด โดยสงเสริมใหเพ่ิม
อัตราการใชพลังงานจากขยะ ประมาณ 500 เมกะวัตต และพลังงานชีวมวล 
ประมาณ 2,500 เมกะวัตต จากเดิมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ทดแทนในภาพรวมทัง้จากพลงังานจากขยะ พลงังานชวีมวล และพลงังานชวีภาพ
ไดแคเพียง ประมาณ 1,500 เมกะวัตต เทานั้น

- กําหนดเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนเปนรายภูมิภาค โดย
การกําหนดพืน้ที ่Zoning ใหสอดคลองกบัความตองการใชพลงังาน และศกัยภาพ
ในการผลิตพลังงานทดแทน ไดแก พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่ภาคกลาง 
พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ภาคใต เปนตน
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- การเพิม่ปริมาณการผลติพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติยและ
พลังงานลมใหมากข้ึน และทําใหตนทุนในการผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทติยและพลงังานลมลดตํา่ลง จนสามารถแขงขนักบัการผลติพลงังานไฟฟา
จากกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ได

- การกําหนดมาตรการสงเสริมการแข็งขันในตลาดพลังงานในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตลาดโลก

1.5 การกําหนดสัดสวนการผลิตพลังงานทดแทน มีดังนี้
- กระทรวงพลังงานไดมีการกําหนดสัดสวนการผลิตพลังงานทดแทน

ในแตละพื้นที่ และกําหนดสัดสวนการรับซื้อพลังงานในแตละรูปแบบเอาไว 
เพือ่กระจายความเสีย่งของแหลงพลงังาน และเพือ่ทาํใหประเทศไทยมคีวามมัน่คง
ดานพลังงานมากขึน้ ทั้งระบบการผลติ ระบบสายสง ระบบการสํารอง และระบบ
จําหนายพลังงานในแตละพื้นที่

- นโยบายการกระจายความเสีย่งของแหลงพลงังาน เปนอกีแนวทางหนึง่
ที่สามารถกําหนดสัดสวนการผลิตพลังงานได เชน การลดสัดสวนการพึ่งพา
กาซธรรมชาติที่นํามาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาลง การเพิ่มสัดสวน
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานถานหินสะอาดมากข้ึน และการลดนําเขา
พลังงานไฟฟาจากภายนอกประเทศ เปนตน ซึ่งหนวยงานระดับนโยบายจะตอง
คาํนงึถงึศกัยภาพในการจดัหาแหลงพลังงานทดแทนในราคาทีเ่หมาะสม และสงเสรมิ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ใหคงนโยบาย
การจดัสรรพลงังานไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลียรไวเชนเดิม แตใหจัดลําดับ
ความสําคัญอยูทายสุด

- การกาํหนดสดัสวนของกาํลงัการผลิตพลังงานไฟฟาสาํรอง (Reserve 
Margin) ตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตพลงังานไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 
– 2578 (Power Development Plan: PDP 2015) ขึ้น ซ่ึงมีการกําหนดไว
ไมตํ่ากวา 15 เปอรเซ็นต ของกําลังผลิตพลังงานไฟฟาทั้งหมด 

- การกําหนดนโยบายสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟา สําหรับผูผลิต
พลงังานไฟฟาอสิระ (Independent Power Producer: IPP) และผูผลติพลงังานไฟฟา
รายเล็ก (Small Power Producer: SPP) มีรายละเอียด ดังนี้
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ผูผลิตพลังงานไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 
กระทรวงพลังงานไดมีการกําหนดเงื่อนไขในการรับซ้ือพลังงานไฟฟาจากผูผลิต
พลังงานภาคเอกชนรายใหญตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีความแนนอนดานราคา 
และมุงเนนใหความสําคัญกับพลังงานสะอาดท่ีเปนท่ียอมรับของนานาชาติ 
สวนนโยบายสงเสรมิของภาครฐัมกีารกระจายแหลงพลังงาน ไดแก พลังงานทดแทน 
กาซธรรมชาต ิถานหนิ และออรมิลัชัน่ เปนตน ซึง่ไดกาํหนดใหผูผลติพลงังานไฟฟา
ภาคเอกชน จะตองยืน่เสนอสถานทีต่ัง้ของตวัโรงไฟฟาแกคณะกรรมการ ตามลาํดบั
ความสําคัญของแตละพื้นที่ในภาพกวางๆ ซึ่งในเนื้อหาจะตองระบุถึงการพัฒนา
เมืองหลักและเมืองรองดวย พรอมทั้งอธิบายวามีความสอดคลองตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิฯ อยางไร (ในประเดน็เก่ียวกบักระจายความเจรญิไปสูภูมภิาค) ประกอบกบั 
ผูผลติพลงังานไฟฟาภาคเอกชนจะตองบอกถงึหลกัเกณฑทีใ่ชพจิารณาแหลงวตัถดุบิ
ที่จะนํามาใชผลิตพลังงานไฟฟา และปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟา
ในอนาคตของพื้นที่บริเวณนั้นดวย 

ผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) เปน
โรงผลติพลงังานไฟฟาท่ีใชระบบพลงังานความรอนรวมกบัระบบพลงังานรปูแบบอืน่ๆ 
เชน การนําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนเชื้อเพลิงเผาไหมเพื่อให
เกดิความรอนรวมกบัพลงังานแสงอาทติย หรอืการนาํไอความรอนจากการเผาไหม
มาปนเครือ่งกาํเนิดไฟฟารวมกบักงัหนัลม เปนตน ผูผลติแตละรายจะตองผลติและ
จําหนายพลงังานไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดไมเกนิ 
90 เมกะวัตต นอกจากน้ี ผูผลิตแตละแหงสามารถจําหนายพลังงานไฟฟาใหแก
ผูท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงไดโดยตรง ซ่ึงผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็ก
สวนใหญมักจะมีกาํลงัการผลติ ประมาณ 120 - 150 เมกะวตัต ซ่ึงมาตรการดังกลาว
จะสามารถชวยแบงเบาภาระการลงทุนของภาครฐัเกีย่วกบัระบบสายสงไดเปนอยางดี 
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- แผนการลงทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ในปจจบุนั ไดแก การปรับปรงุและพฒันาระบบสายสงและจาํหนายพลงังานไฟฟา
ภายในประเทศ เพือ่รองรับกบัโครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซยีน หรอื “ASEAN 
Power Grid” และเพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานอยางประเทศ
เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซียได นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุง
และพฒันาระบบสายสงและจาํหนายพลงังานไฟฟาใหสามารถรองรบัระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ได เพื่อทําใหการบริหารจัดการพลังงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.6 ความต้องการใช้พลังงานในภาคการเกษตร
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความตองการใชพลังงานในภาคการเกษตร 

พบวา สวนใหญเกษตรกรจะเปนท้ังผูผลติและผูใช และในอนาคตมกีารคาดการณวา
ความตองการใชพลังงานในภาคเกษตรจะสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงาน
ดานพลังงานทดแทนของประเทศไทยอยางแนนอน ซึง่สามารถแบงประเด็นปญหาได 
ดังนี้

- ภาคเกษตรกรตองการองคความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ความรู
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ตองการแหลงเรียนรูทางวิชาการ และ
สถานที่สําหรับศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ 

- ภาคเกษตรกรตองการใหหนวยงานทางดานวชิาการทาํการศกึษา วิจยั 
และพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนตนแบบ (โครงการสาธิต) ที่สามารถ
นํามาใชงานไดจริง และมีความเหมาะสมกับพื้นที่แตละแหงที่แตกตางกัน

- ภาคเกษตรกรตองการใหภาครฐั สงเสริมใหหนวยงานดานนวตักรรม
พัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนใหมีคุณภาพ มีราคาถูก มีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่แตละแหง และมีอายุการใชงานยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะสงผลทําให
เกิดความคุมคากับการลงทุนตามหลักเศรษฐศาสตร

- ภาคเกษตรกรตองการใหภาครฐักาํหนดมาตรการท่ีสงเสริมการลงทุน
ใหแกภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม เขามาลงทนุทางดานธรุกจิพลังงานทดแทน
ใหมากขึ้น เชน การยกเวนภาษีในบางรายการ การประกันราคาพลังงาน 
การเปดโอกาสใหมีการแข็งขันกันอยางเสรีในตลาดพลังงาน เปนตน
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2. สถานการณด้านพลังงานทดแทนในปจจุบันและมุมมองในอนาคต 
จากปญหาราคานํ้ามันปโตรเลียมที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและปญหาโลกรอน 

อนัเปนตนเหตท่ีุกอใหเกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาตทิีรุ่นแรง สงผลทาํใหประเทศตางๆ 
ทัว่โลกหนัมาใช “กาซธรรมชาต”ิ มาเปนเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติพลงังานเพิม่
มากขึน้ เนือ่งจากกาซธรรมชาตเิปนพลงังานทีส่งผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอยกวา
นํา้มนัปโตรเลยีมและถานหนิ อกีทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัมากกวาพลงังานนวิเคลยีร 

ปจจบัุนไดมกีารคนพบแหลงกาซธรรมชาตแิหงใหมในสหรฐัฯ ซ่ึงมขีนาดใหญ
ถูกกักเก็บไวในชั้นหินใตดิน หรือที่เรียกกันวา “Shale Gas” สหรัฐฯ จึงไดมีการ
คิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมาเพื่อสกัดพลังงานจาก Shale Gas ซึ่ง
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี สงผลใหหลายๆ ประเทศทั่วโลกตางริเร่ิมโครงการ
คนหาและพัฒนาแหลงพลังงาน Shale Gas เพื่อนํามาใชประโยชนเชนเดียวกัน
กับสหรัฐฯ 

2.1 ทิศทางการใช้พลังงานของโลก
บริษัท เชลล โกลบอล จํากัด ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางการใช

พลังงานของประเทศตางๆ ทั่วโลก พบวา แตละประเทศมีการกําหนดนโยบาย
และยทุธศาสตรทีมุ่งเนนเกีย่วกบัการสรางความมัน่คงดานพลงังาน เพือ่ตอบสนอง
ตอความตองการใชพลังงานในภาคธุรกิจ และใหความสําคัญกับปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากน้ี ทบวงพลังงานระหวางประเทศ (International Energy 
Agency: IEA) ไดทาํการวเิคราะหถงึสถานการณการใชพลงังานของโลกในอนาคต 
โดยนําปจจัยดานการกําหนดนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม และ
การลดปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กาซเรือนกระจก) ซึ่งปจจัยเหลานี้
เปนแรงขับเคลื่อนใหมีการกําหนดทิศทางการใชพลังงานของโลกในอนาคต
ภายใตนโยบายปจจุบัน (Reference Scenario) และยังเปนการจําลองภาพ
เหตุการณภายใตนโยบายท่ีใหความสําคัญกับความมั่นคงดานพลังงาน และ
ความตองการใชพลังงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
แนวคิดดังกลาวเปนแนวนโยบายที่มีมาตั้งแตอดีตในยุคสมัยที่ยังมีทรัพยากร
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ดานพลงังานใหใชกนัอยางเหลอืเฟอ ซึง่ปจจบัุนประเทศตางๆ เริม่มคีวามตองการ
ที่จะลดปริมาณกาซเรือนกระจกลง จึงสะทอนออกมาในรูปแบบของการกําหนด
นโยบายที่มุงเนนสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

2.2 ทิศทางการใช้พลังงานของอาเซียน
นอกจากการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความตองการใชพลังงาน

ภายในประเทศไทยแลว เรายังตองเตรียมความพรอมรับมือกับความตองการ
ใชพลังงานของอาเซียนในภาพรวมท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นดวย ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด ถึงแมวาภูมิภาคอาเซียนจะมี
แหลงสํารองกาซธรรมชาติขนาดใหญในบริเวณพื้นท่ีทะเลจีนใต แตอาเซียนเอง
กย็งัถูกทบวงพลงังานระหวางประเทศระบวุากลุมประเทศอาเซยีนเปนกลุม “ผูใช” 
มากกวากลุม “ผูผลิต” พลังงาน เหตุผลเพราะชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
ไมมีแหลงพลังงาน หรือบางประเทศมีแหลงพลังงานแตก็ยังไมเพียงพอกับ
ความตองการใช และในอนาคตมีแนวโนมวาอาเซียนจะยิ่งมีความตองการ
ใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

2.3 ทิศทางการใช้พลังงานของประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทยเรายังไมมีแหลงกาซธรรมชาติท่ีเปน Shale Gas 

แตภาครัฐก็ไดมีการกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ทําการสํารวจ คนหา และพัฒนาแหลงพลังงานในรูปแบบของกาซธรรมชาติเหลว
เพิม่มากขึน้ โดยภาครฐัตระหนกัดวีาแหลงกาซธรรมชาตใินประเทศไทยจะเหลอืใช
ไดอีกแคเพียง 15 ปเทานั้น ดังจะเห็นไดจากการกอสรางทอสงกาซและ
สถานบริการเชื้อเพลิงประเภท LPG และ NGV ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
เพิม่มากขึน้ เพือ่รองรบัความตองการใชพลงังานจากกาซธรรมชาตเิพ่ิมมากขึน้ เชน 
การกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. ทางบกทั้ง 4 เสนทาง 
ซึง่มีความสามารถในการสง กาซธรรมชาตไิด ประมาณ 1,400 ลานลกูบาศกฟตุตอวนั 
ซึ่งในอนาคตคาดวาในป พ.ศ. 2559 จะมีปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10 ลานตัน เปนตน



รูปแบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า

จัดทําโดย ศูนยศึกษายุทธศาสตรฯ โทร/โทรสาร. 0 2275 5716 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

หน้าที่  127

นอกจากนี้ภาครัฐยังมีนโยบายสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมาพัฒนา
แหลงพลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานนํ้า ฯลฯ 
แตสิ่งที่ยังคงเปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย คือ ตนทุนในการผลิตพลังงานทดแทนบางรูปแบบยังคงมีตนทุน
คอนขางสูง ซึ่งประเทศไทยยังคงตองมีการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมๆ ตอไป เพ่ือทําใหตนทุนในการผลิตพลังงานทดแทนลดตํ่าลง 
รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายในบางมาตราใหสอดคลองกับการสงเสริม
การลงทุนดานพลังงานทดแทนสําหรับผูที่สนใจ
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ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า”
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมฯ ศศย.สปท.
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