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ปัจจบุนัประเทศไทยเป็นผู้น�าเข้าพลงังานสทุธิ  โดยการน�าเข้าพลงังาน
จากตา่งประเทศ  ทัง้น�า้มนัดบิ  ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาต ิ ก๊าซหมนุเวียน  

และการน�าเข้าไฟฟ้า  สะท้อนข้อเท็จจริงวา่ประเทศไมส่ามารถพึง่พาตนเอง
ในด้านพลงังาน  ประกอบกบัการใช้พลงังานในปัจจบุนัเพ่ิมขึน้จากอดีตเป็น
จ�านวนมาก  และแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมขึน้อีกในอนาคต  อยา่งไรก็ตามการ
วางแผนการผลิตพลงังานมีปัจจยัท่ีส�าคญัอยา่งย่ิงนอกเหนือจากแหลง่ผลิต  
เทคโนโลยี  การระดมทนุ  หรือการน�าเข้าจากตา่งประเทศนัน่คือ  ทศันคต ิ  
ความรู้ ความเข้าใจและการมีสว่นร่วมของประชาชน  เพ่ือให้แผนพฒันาการผลติ
พลงังานไฟฟ้าสามารถขบัเคลือ่นไปได้  โดยความสนบัสนนุของภาคประชาชน   
ไมเ่กิดปัญหาข้อขดัข้องอยา่งท่ีมีประสบการณ์บทเรียนในอดีตท่ีผา่นมา
 ขณะท่ีแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) 
ก�าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และภาคเอกชนรับผิดชอบ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือให้มีก�าลงัการผลิตไฟฟ้าเพียงพอ  สามารถตอบ
สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศอยา่งทัว่ถงึ  ตลอดจนดแูลปริมาณ
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ส�ารองการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจบุนัท่ีสภาพเศรษฐกิจ 
ทัว่โลกชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง  ควบคู่กับการด�าเนินการด้านการจดัการ
ใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ด้านการบริหาร
อปุสงค์และการบริหารอปุทาน  ตลอดจนการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ  
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานด้วยนัน้
 ‘กรุงเทพธุรกิจ’ จึงอาสาในฐานะสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังานในประเทศ  ทัง้ความส�าคญั ความจ�าเป็นและ
ความเสี่ยงจากแหลง่พลงังานประเภทตา่งๆ ตลอดจนมุง่สะท้อนทศันคตขิอง
ผู้น�าประเทศ ผู้น�าภาคเศรษฐกิจ ผู้น�าภาคธรุกิจของเมืองไทย และในครัง้นีย้งั
ได้รับความอนเุคราะห์จาก สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ร่วมวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อนโยบายการผลิตไฟฟ้าว่า
ต้องการให้เดนิหน้าไปในทางใด  แหลง่พลงังานใดเหมาะสมท่ีสดุในประเทศ  
 เพ่ือให้ความเข้าใจ  ความสมัพนัธ์ท่ีดี  และน�าไปสูก่ารสนบัสนนุแนวทาง
การพฒันาการผลติไฟฟ้าของประเทศในอนาคต
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อั ตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของโลก (World GDP) ถือเป็น
ตวัแปรส�าคญัท่ีน�ามาใช้ประเมินความต้องการใช้พลงังานเพราะ

เม่ือใดก็ตามท่ีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกปรับตวัสงูขึน้ 
จะสง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ ขยายตวัตามไปด้วย
 เม่ือนัน้ความต้องการใช้พลงังานเพ่ือมาสนบัสนนุกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตา่งๆ เหลา่นี ้ก็จะเพ่ิมสงูขึน้ตามไปด้วย เชน่ การใช้พลงังาน
เพ่ือสาธารณปูโภค-สาธารณปูการ การใช้พลงังานในภาคพาณิชย์และ
อตุสาหกรรม หรือแม้แตก่ารใช้พลงังานในภาคครัวเรือน ฯลฯ 
 ปริมาณการผลติพลงังานของโลกจะเพียงพอตอ่ความต้องการใช้
ในกิจกรรมเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้หรือไม ่ น่ีคือค�าถามท่ีตามมาด้วย 
ข้อกงัวลท่ีวา่ หรือโลกก�าลงัจะเผชิญกบั “วิกฤตพิลังงำน” หากก�าลงั
การผลิตพลงังานส่วนใหญ่ของโลกยงัคงพึ่งพาพลงังานจากฟอสซิล 
(น�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ) ซึง่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูจ่�ากดัและ
ใช้แล้วหมดไป
 ทัง้นี ้กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ หรือIMF ประเมินวา่ อตัรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2554 ยงัคงขยายตวั 4.2 
เปอร์เซน็ต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 โดยเฉพาะประเทศท่ีก�าลงัพฒันา 
ซึง่มีจีนและอินเดียเป็นตวัขบัเคลื่อนนัน้ จะมีอตัราการเจริญเตบิโตทาง

แหล่งผลิตกระจุกตัว 
การใช้โตต่อเนื่อง

วิกฤติพลังงานโลก
รุกคืบ
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เศรษฐกิจขยายตวัถงึ 6.4 เปอร์เซน็ต์ สงูกวา่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว
 เม่ืออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกขยายต่อเน่ืองเช่นนี ้
สง่ผลให้ปริมาณความต้องการใช้พลงังานของโลกเพ่ิมสงูขึน้ตามไปด้วย โดย 
ส�ำนักงำนพลังงำนสำกล (International Energy Agency: IEA) ได้ประเมิน
ปริมาณความต้องการใช้น�า้มนัของโลกในปี 2554 วา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 88.8 ล้าน
บาร์เรลตอ่วนั หรือเพ่ิมขึน้ 1.3 ล้านบาร์เรลตอ่วนัเม่ือเทียบกบัปี 2553
 กว่ำ 50 เปอร์เซน็ต์ของปริมำณควำมต้องกำรใช้น�ำ้มันที่เพิ่มขึน้ 
มำจำกภูมิภำคเอเชีย โดยมีจีนและอินเดียเป็นหัวหอกในกำรดูดซับ
ปริมำณควำมต้องกำร
 ส่วนปริมาณความต้องการใช้น�า้มนัของประเทศท่ีพฒันาแล้วไม่ว่า
จะเป็น สหรัฐอเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่ น IEA ประเมินวา่ มีโอกาสท่ีจะกลบัไป 
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

หดตวัอีกครัง้ เน่ืองจากประสทิธิภาพในการใช้น�า้มนัท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ขณะเดียวกนั
ภาครัฐของประเทศนัน้ๆ ได้สนบัสนนุให้มีการใช้พลงังานทดแทนเชือ้เพลงิหลกั
ในสดัสว่นท่ีเพ่ิมสงูขึน้
 อยา่งไรก็ตาม มีการประเมินวา่ ปริมาณการผลติน�า้มนัดบิในปี 2554 
ของกลุม่นอกโอเปก (ประเทศท่ีไมใ่ชผู่้สง่ออกน�า้มนัรายใหญ่) มีแนวโน้มจะมี
ปริมาณการผลติเพ่ิมสงูขึน้ สว่นใหญ่มาจากแหลง่ผลติในละตนิอเมริกาและ
กลุม่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต รวมทัง้การผลติก๊าซธรรมชาตขิองกลุม่โอเปก 
(กลุม่ประเทศผู้สง่ออกน�า้มนัรายใหญ่) ท่ีจะปรับเพ่ิมขึน้เชน่กนั
 ด้านรายงานจาก World Energy, Technology and Climate Policy 

Outlook (WETO) 2030 เปิดเผยข้อมลู
วา่ ทัว่โลกจะมีปริมาณความต้องการ
ใช้พลงังานเพ่ิมขึน้ปีละ 1.8 เปอร์เซน็ต์ 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2573 (ค.ศ. 
2000 - 2030) จากสมมติฐานการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกท่ี
คาดวา่จะเพ่ิมขึน้ปีละ 3.1 เปอร์เซน็ต์ 
และจ�านวนประชากรของโลกท่ีเพ่ิม
ขึน้ปีละ 1 เปอร์เซน็ต์

 โดยหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นไปเช่นนีต้่อไป จะส่งผลให้
โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน คือ ประเทศอตุสาหกรรม
ตะวนัตกรวมถึงประเทศยุโรปตะวนัออก จากท่ีเคยมีส่วนแบ่งของอตัรา 
การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของโลกมากถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ ในปี พ.ศ.2533 
จะมีสดัสว่นลดลงเหลือ 45 เปอร์เซน็ต์ ในปี พ.ศ.2573
 ในขณะท่ีประเทศก�าลังพัฒนาจะมีส่วนแบ่งในโครงสร้างของ 
การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของโลกเพ่ิมขึน้อยา่งมาก โดยการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ท่ีภมิูภาคเอเชีย
 สง่ผลให้ประเทศในแถบเอเชียมีบทบาทส�าคญัในภาพรวมของเศรษฐกิจ
โลกมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัส�าคญัท�าให้
ปริมาณความต้องการใช้พลงังานของโลกเพ่ิมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว
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 อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบันีย้งัประเมินว่า ระหว่างปี พ.ศ.2543-
2573 ปริมาณการผลติน�า้มนัของโลกจะเพ่ิมขึน้ 65เปอร์เซน็ต์ โดย 3 ใน 4 
ของการผลติท่ีผลติเพ่ิมขึน้จะมาจากกลุม่ประเทศโอเปก ซึง่เป็นแหลง่น�า้มนั 
ส�ารองท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก สง่ผลให้ในปี พ.ศ. 2573 โอเปกจะเป็นผู้ผลติน�า้มนั
ในสดัสว่นเพ่ิมขึน้จาก 40 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ.2543 เป็น 60 เปอร์เซ็นต์  
ย่ิงจะเพ่ิมอ�านาจต่อรองทัง้ในด้านการผลิตและการก�าหนดราคาน�า้มนัใน
ตลาดโลกมากขึน้ไปอีก
 ในสว่นของก๊าซธรรมชาตินัน้ ปริมาณการผลิตก๊าซฯ ของโลกจะเพ่ิม
ขึน้กวา่เทา่ตวั แม้จะมีแหลง่ก๊าซฯส�ารองกระจายอยูท่ัว่โลก แตเ่ม่ือค�านวณ
จากปริมาณก๊าซฯส�ารองของแตล่ะภมิูภาคและต้นทนุการผลติ พบวา่ รัสเซีย 
(รวมทัง้ประเทศอ่ืนๆในกลุม่CIS) จะเป็นภมิูภาคท่ีผลติก๊าซฯถงึ 1 ใน 3 ของ
ปริมาณก๊าซฯ ท่ีผลติได้ทัง้โลก
 ทัง้นี ้ อาจตัง้ข้อสงัเกตได้วา่ แม้ในภำพรวมแหล่งเชือ้เพลิงส�ำรอง
ยังคงเหลือเพยีงพอต่อปริมำณควำมต้องกำรของโลก แต่ปริมำณกำร
ผลติเชือ้เพลงิกลับกระจุกตวัอยู่ในมือของบำงภมูภิำคหรือบำงองค์กร 
ได้แก่ กลุม่โอเปก (น�า้มนั) และ รัสเซียและกลุม่ CIS (ก๊าซ) ท�าให้ภมิูภาค 
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เหลา่นีมี้อ�านาจตอ่รองในฐานะผู้ควบคมุการผลติและการสง่ออกพลงังานไป
สูภ่มิูภาคอ่ืนๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะภมิูภาคท่ีต้องพึง่พาพลงังานจากภายนอก 
เชน่ ยโุรปและเอเชีย
 นอกจากนี ้ หากพิจารณาปริมาณความต้องการพลงังานในแต่ละ
ภมิูภาคแล้ว มีสิง่หนึง่ท่ีนา่สนใจคือ ปริมาณความต้องการพลงังานในประเทศ 
พฒันาแล้วจะเพ่ิมขึน้ช้าลง สวนทางกบัประเทศก�าลงัพฒันาจะมีปริมาณความ
ต้องการพลงังานสงูขึน้อยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะจากเอเชีย
 เชน่ ในกรณีของยโุรป จะมีความต้องการพลงังานเพ่ิมขึน้เพียงปีละ 0.4 
เปอร์เซน็ต์ สว่นภมิูภาคอเมริกาเหนือ จะมีปริมาณความต้องการพลงังานเพ่ิม
ขึน้ปีละ 0.7 เปอร์เซน็ต์
 ด้านความต้องการพลงังานของโลกจากประเทศก�าลงัพฒันาจะเพ่ิมอยา่ง
รวดเร็วจากสดัสว่น 40 เปอร์เซน็ต์ในปัจจบุนั เพ่ิมเป็นสดัสว่น 55 เปอร์เซน็ต์
ในปี พ.ศ.2573 โดยเฉพาะในเอเชีย
 ทัง้นี ้ภมิูภาคเอเชียจะมีปริมาณความต้องการพลงังานเพ่ิมขึน้ปีละ 3.7 
เปอร์เซน็ต์ โดยท่ี “ถ่ำนหนิ” ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูจ่�านวนมากในเอเชีย ยงัคง
เป็นเชือ้เพลิงหลักในสัดส่วน 48เปอร์เซน็ต์ แตจ่ะมีปริมาณความต้องการ
น�า้มนัและก๊าซฯสงูขึน้มากเชน่กนั
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 จากข้อมลูดงัข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถงึการแขง่ขนักนัเองในการแสวงหา
พลงังานของแตล่ะประเทศในโลก โดยการผลติพลงังานยงัคงกระจกุตวัตาม
แหลง่ทรัพยากรธรรมชาต ิขณะท่ีทกุภมิูภาคของโลกมีความต้องการใช้พลงังาน
เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
 เม่ือสถานการณ์พลงังานโลกเป็นเชน่นี ้ประเทศไทยเองในฐานะประเทศ
ท่ียงัคงพึง่พาการน�าเข้าพลงังานเป็นหลกั จงึควรก�าหนดนโยบายด้านพลงังาน
ท่ีชดัเจน และมีเอกภาพมากขึน้ เพ่ือสร้างความสมดลุและความมัน่คงด้าน
พลงังาน ทัง้จากการผลติพลงังานจากเชือ้เพลงิหลกัและพลงังานทดแทน 
 เพิ่มเติมจำกกำรรณรงค์ให้มีกำรประหยัดพลังงำน และกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งอำจไม่เพียงพอที่จะรับมือวิกฤติ
พลังงำนโลกที่ก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำในอนำคตอันใกล้



ปั ญหาการพฒันาพลงังานในประเทศไทยท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่มกัเกิด
จากความเข้าใจท่ี “ไม่ตรงกัน” ของคนในสงัคม เก่ียวกบั “ควำม

สมดุล” ของการพฒันาทรัพยากรธรรมชาตด้ิานพลงังานเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนภายใต้ระบบทนุนิยม (Capitalism) หรือ
การแสวงหาพลงังานมาตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตวัตาม
ความสามารถในการแขง่ขนัของแตล่ะองค์กรอยา่งเสรี
 ทัง้นีส้าเหตขุองความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันนัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจาก 
การได้รับข้อมลูท่ีไม่รอบด้าน หรือบางครัง้เป็นข้อมลูท่ีถูกบิดเบือน 
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ท่ีเป็นผู้ ได้รับหรือเสียประโยชน์
 เม่ือเป็นเชน่นี ้ท�าให้บางครัง้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องแทนท่ีจะได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาพลงังาน
ตา่งๆ กลบัต้องพลาดโอกาสไปอยา่งนา่เสียดาย เพราะท้ายท่ีสดุหลาย
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้
 ศ.ดร.บัณฑิต เอือ้อำภรณ์ ผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยัพลงังาน 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้มมุมองเก่ียวกบัปัญหาการพฒันาพลงังาน
ในประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า ต้นตอของปัญหำล้วนเกิดจำก 
“คน” จำกควำมเหน็แก่ตวัของคนที่มีมำกขึน้ ท�ำให้ต้องดิน้รนท�ำ
ทกุอย่ำงเพื่อตวัเอง โดยมีระบบทนุนิยมเป็นตวักระตุ้นพฤตกิรรม

หนุนแผนพัฒนาพลังงานไทย

3E-1S สูตรสร้าง
สังคมสมดุล
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กำรบริโภคของมนุษย์ในทุกด้ำน
 โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีระบบทนุนิยมกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
เพ่ิมมากขึน้ รองรับการพฒันาและการเติบโตของเศรษฐกิจ
 “กิจกรรมของมนษุย์ เป็นตวักระตุ้นให้เกิดการบริโภคมากขึน้เชน่ การ
สร้างถนน ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ก็ต้องใช้คอนกรีต จะได้คอนกรีตมาก็
ต้องไปขดุแร่ธาตมุาจากธรรมชาติ ซึง่ก็ต้องใช้พลงังานในการผลิต เป็นการ
รบกวนธรรมชาตมิากขึน้ และกระทบกบัประชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบๆ พืน้ท่ี ท่ีต้อง
อาศยัอยูร่่วมกบัแหลง่ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ผลท่ีเกิดขึน้ตามมาก็คือ ความขดัแย้งและความไม่เข้าใจกนัระหวา่ง
คนในพืน้ท่ีและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด�าเนินการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติ 
เหลา่นัน้”
 โดยเฉพาะ “ควำมขัดแย้งด้ำนพลังงำน” ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้ตอ่เน่ือง
ในทกุๆ ปี เพราะเม่ือเศรษฐกิจพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ก็จ�าเป็นต้องเร่งจดัหา
พลงังาน ร่วมกบัการวางแผนการใช้พลงังาน เพ่ือให้เพียงพอกบัการพฒันา



20

เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

ประเทศ
 ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ี จะท�าอย่างไรเพ่ือให้การพฒันาไม่ท�าลาย
ระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของคน หรือถ้าพดูให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ พลังงำน  
สิ่งแวดล้อม และ ผู้คน จะอยู่ ร่วมกันได้อย่ำงไร
 ในเร่ืองนี ้ศ.ดร.บณัฑิต บอกวา่ หากพดูกนัตามหลกัเศรษฐศาสตร์ จะ
ต้องท�าความเข้าใจในเร่ืองของ “3 E และ1S” นัน่ก็คือ Economics (เศรษฐกิจ) 
Environment (สิง่แวดล้อม) และ Energy (พลงังาน) คือ 3E สว่น 1S ก็คือ 
Social (สงัคม) โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องมีความ “สมดุล” กนั
 “สิง่จ�าเป็นท่ีจะท�าให้ทัง้หมดนีเ้กิดความสมดลุกนั ต้องพยายามท�าให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั
ว่า เม่ือมีการพฒันาด้านเศรษฐกิจ
มากขึน้ ความต้องการพลงังานก็
ต้องเพ่ิมสงูขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
และเม่ือความต้องการพลงังานเพ่ิม
สงูขึน้ ก็ย่ิงจะต้องท�าให้ราคาถกูลง 
โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลงังานซึ่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องพยายาม
บริหารจดัการให้ต้นทนุอยูใ่นภาวะท่ี 
เหมาะสม จนมีผลกระทบตอ่ผู้บริโภค
 ในขณะเดียวกนัก็ต้องพิจารณา
อย่าให้การใช้พลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ส่ง
ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม คือ เม่ือ
คนต้องการใช้พลงังานมากขึน้และ
คาดหวงัวา่ สิง่แวดล้อมต้องดี ราคา
พลงังานต้องเหมาะสม ซึง่สิง่เหลา่นี ้
มนัสวนทางกนัจงึจ�าเป็นต้องพยายาม
หาจดุสมดลุ” เขากลา่ว
 การสร้างความสมดุลใน
สงัคมจะเกิดขึน้ได้นัน้ ศ.ดร.บณัฑิต  

ศ.ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ 
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บอกว่า จะต้องอาศัยแนวทางการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ให้มากท่ีสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จะต้องหนัมาพดูคยุกนัเพ่ือหาทางออก
ร่วมกันกับประชาชน โดยต้องมี 
มมุมองหลายๆ มิต ิไมว่า่จะเป็นมมุมอง 
ในมิตขิองรัฐบาลหรือเอน็จีโอ ฯลฯ 
    ศ.ดร.บณัฑิต เห็นวา่ ในอดีต
ภำครัฐเองถือว่ำมีส่วนผิดที่ ไม่มี 
ควำมจริงใจในกำรเปิดเผยข้อมูล 
อย่ำงตรงไปตรงมำให้กับประชำชน 
ขณะที่กลุ่มเอ็นจีโอเองก็คัดค้ำน 
อย่ำงหวัชนฝำ บำงครัง้ให้ข้อมูลที่
ผิดๆ กับชำวบ้ำนกมี็ 

 “เม่ือทกุมิติทางสงัคมร่วมด้วยช่วยกนั ท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีตรง
กนั ก็จะท�าให้เกิดความสมดลุในการพฒันาเศรษฐกิจควบคูไ่ปกบัการดแูล 
สิง่แวดล้อมและสงัคม ก็จะท�าให้ความขดัแย้งคลี่คลายลง”
 เขาบอกวา่ การจะท�าเชน่นีไ้ด้ทกุฝ่ายควรจะปรับทศันคตใิหม ่โดยภาค
รัฐบาลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องให้ข้อมลู ให้ความรู้กบัประชาชนอยา่ง
ตรงไปตรงมา ต้องโปร่งใส มีความชดัเจนและจริงใจ และท่ีส�าคญัจะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาด้วย
 ขณะท่ีภาคประชาชนเองก็ต้องเปิดใจรับฟังความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม และต้องลดความเหน็แก่ตวัลง มีความเสียสละ
 สว่นภาคธรุกิจก็ต้องไมม่องแตเ่ร่ืองการค้าก�าไรเป็นหลกั ต้องค�านงึถงึ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัประชาชนในพืน้ท่ีให้มากขึน้ด้วย
 หากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องสามารถท�าเช่นนีไ้ด้ ค�าวา่ “สมดลุ” ก็จะ
เกิดขึน้ในสงัคมไทย 
 ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยงัให้ความ
เห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า การพฒันาพลงังานของประเทศไทยในปัจจบุนั 
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เป็นการเอาเปรียบและรังแกคนในพืน้ท่ีอยา่งท่ีไมน่า่จะเกิดขึน้ เชน่ การสร้าง
โรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้านก็ถือเป็นรูปแบบการเอาเปรียบอีกอยา่งหนึง่ ไป
เบียดเบียนพืน้ท่ีท�ากินของคนหรือสตัว์ ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 สิง่ท่ีถกูต้องคือ ประเทศไทย
ต้องมองว่ำกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำที่ไหน 
ก็ควรจะน�ำไฟฟ้ำที่ผลิตได้ไปใช้
ที่น่ัน ขณะเดียวกันกต้็องมองถงึ 
ผลกระทบในระยะยำวที่จะเกดิขึน้
กับประเทศด้วย โดยเฉพาะในเร่ือง
ของความมัน่คงด้านพลงังาน เพราะ
การท่ีไทยไปพึง่พิงพลงังานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน หรือไปพึง่พาเชือ้เพลงิใด
เชือ้เพลิงหนึ่งในการผลิตไฟฟ้ามาก
เกินไปก็จะท�าให้เกิดความเสี่ยงเม่ือ
เชือ้เพลงินัน้ๆเกิดปัญหาในการผลติ
ขึน้มา
 เชน่ หากเกิดปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศขึน้ แล้วประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีไทยไปสร้างโรงไฟฟ้าไว้เกิดหยดุสง่กระแสไฟฟ้ามายงัประเทศไทย  
แล้วจะท�าอยา่งไร
 ศ.ดร.บณัฑิต ยงัเหน็วา่ กระแสตอ่ต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทกุรูปแบบ
ในประเทศไทย จากกลุม่เอ็นจีโอและชาวบ้านในพืน้ท่ี นบัวนัจะย่ิงมีความ
เข้มแข็งมากขึน้ กลายเป็นเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้บริษัทพลงังานในไทยจ�าเป็น
ต้องออกไปหาแหล่งพลงังานจากนอกประเทศเข้ามาเสริมระบบพลงังาน 
ของไทย
 ในเร่ืองเขาแนะว่า กลุ่มเอ็นจีโอเองก็จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
รอบด้ำนกับคนในพืน้ที่ เชน่ ให้ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีด้านพลงังานวา่
ปัจจบุนัมีการพฒันาไปมาก และมีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้กวา่
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ในอดีต และไม่ควรต่อต้ำนแบบหวัชนฝำ เพรำะจะเกิดควำมเสียหำย
ต่อประเทศไทยอย่ำงรุนแรง
 “ผมไมเ่หน็วา่ เอน็จีโอคนไหนท่ีไมใ่ช้พลงังานเลยนะ ทกุคนในโลกนีใ้ช้
พลงังานกนัทัง้นัน้ การตอ่ต้านโรงไฟฟ้าของกลุม่นีก็้นา่จะมีความเป็นกลาง ไม่
สดุโตง่จนเกินไป
 ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งในพืน้ท่ีแห่งหนึ่ง ปล่อยของเสียออกมาใน
อากาศ ก็ยงัคดิเป็นปริมาณท่ีน้อยกวา่รถยนต์ท่ีใช้น�า้มนั ใช้ก๊าซธรรมชาต ิท่ี
วิ่งกนัมากมายตามท้องถนนในกรุงเทพฯ เพราะถ้าวดัอากาศกนัจริงๆ แล้ว 
มลพิษบนท้องถนนนา่จะแยก่วา่บริเวณโรงไฟฟ้า”
 สว่นทิศทางการพฒันาพลงังานไฟฟ้าของไทยในปัจจบุนัและของโลก 
ศ.ดร.บณัฑิต บอกว่า พลงังานหมนุเวียนและพลงังานทดแทนจะเข้ามามี
บทบาทมากขึน้เร่ือยๆ แตข้่อเสยีของพลงังานสองประเภทนีคื้อต้นทนุการผลติ
สงู และมีข้อจ�ากดัด้านการผลติท่ีไมส่ามารถผลติได้มากพอกบัปริมาณความ
ต้องการใช้พลงังานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ทกุปี 
 ขณะที่พลังงำนกระแสหลักอย่ำงถ่ำนหนิ นิวเคลียร์ ก๊ำซธรรมชำติ
และน�ำ้มันมีแนวโน้มลดลง



เ ม่ือเรารู้แล้ววา่ อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สง่ผลโดยตรง
ท�าให้ปริมาณการใช้พลงังานเพ่ิมสงูขึน้ ขณะท่ีแหลง่ผลติพลงังานของ

โลกกลบักระจกุตวัในบางพืน้ท่ี เชน่ ในตะวนัออกกลาง และยโุรป
 ดงันัน้การจดัหาพลงังานให้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ในกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจ จึงเป็นเร่ืองท่ีแต่ละประเทศ
ต้องให้ความส�าคญั หากต้องการผลกัดนัให้เศรษฐกิจขยายตวัตอ่เน่ือง 
สง่ผลตอ่การกินดีอยูดี่ของคนในชาติ
 ส�าหรับประเทศไทย กระทรวงพลงังานได้ประเมินการใช้พลงังาน
ภาพรวมในปี 2554 ภายใต้ GDP ท่ีเตบิโตระดบั 3.5 - 4.5 เปอร์เซน็ต์ 
สง่ผลให้การใช้พลงังานในประเทศขยบัขึน้จากปี 2553 ดงันี ้
 ปริมาณ “กำรใช้พลังงำนขัน้ต้น” (ในทกุประเภทการใช้พลงังาน) 
คาดวา่จะเพ่ิมขึน้ 4.8 เปอร์เซน็ต์ คดิเป็นปริมาณ 1.87 ล้านบาร์เรลตอ่
วนัเทียบกบัน�า้มนัดิบ รวมมลูคา่การใช้พลงังาน 1.915 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 6.6 เปอร์เซน็ต์
 ส่วนปริมาณ “กำรน�ำเข้ำน�ำ้มันดิบ” คาดว่าจะอยู่ในระดบั 
801,400 บาร์เรลต่อวนั ใกล้เคียงปี 2553 แต่มลูค่าน�าเข้าเพ่ิมมาอยู่
ท่ี 746,000 ล้านบาท เน่ืองจากแนวโน้มราคาน�า้มนัยงัคงทรงตวัอยูใ่น
ระดบัสงู และมีความผนัผวนของระดบัราคา

ปจัจยักำาหนดทศิทางพลงังานโลก

จีดีพี - สิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยี
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 โดยมีการประเมินว่าราคาน�า้มนัดิบจะอยู่ในระดบัเฉลี่ยท่ี 80-90 
ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรล ซึง่เป็นอตัราท่ีเพ่ิมจากปี 2553 ท่ีราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 
77-78 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรล
 ขณะท่ี “รำคำก๊ำซธรรมชำตทิี่ตลำดจร” ( Henry Hub Spot Price) 
นัน้ กรมธรุกิจพลงังานกระทรวงพลงังาน ประเมินวา่ในปี 2554 ราคาจะเพ่ิม
ขึน้ตามราคาน�า้มนัจาก 4.50 ดอลลาร์ตอ่ล้านบีทีย ู เป็น 5.68 ดอลลาร์ตอ่ 
ล้านบีทีย ูหรือเพ่ิมขึน้ 26 เปอร์เซน็ต์ จากปี 2553
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2554 คาดวา่มีปริมาณการใช้อยูท่ี่ 155,850 
ล้านหน่วย เพ่ิมขึน้ 5.5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมลูค่าการใช้ไฟฟ้า 504,300  
ล้านบาท นอกจากนีก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ยงัคาดการณ์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ในระบบของกฟผ. ปี 2554 ประมาณ 25,299  
เมกะวตัต์ หรือเพ่ิมขึน้ 5.37 เปอร์เซน็ต์
 ด้านสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิในการผลติฟ้าไฟปี 2554 คาดวา่จะยงัคง
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ใกล้เคียงกบัปี 2553 โดยก๊าซธรรมชาตมีิสดัสว่นการใช้มากถงึ 69.1 เปอร์เซน็ต์ 
ถ่านหิน สดัสว่น18.6 เปอร์เซน็ต์ พลงัน�า้สดัสว่น 9.2 เปอร์เซน็ต์ พลงังาน
หมนุเวียน สดัสว่น 1.8 เปอร์เซน็ต์ น�า้มนัเตา สดัสว่น 0.7 เปอร์เซน็ต์ และ
อ่ืนๆ 0.6 เปอร์เซน็ต์
 นอกจากปัจจยัในเร่ือง GDP จะมีผลตอ่การก�าหนดทิศทางพลงังาน
ในอนาคตแล้ว ประเดน็ในเร่ืองสิง่แวดล้อม และการพฒันาเทคโนโลยี ยงัมี
ผลตอ่การก�าหนดทิศทางของพลงังานในอนาคตด้วยเชน่กนั
 โดยเฉพาะแรงผลกัดนัจากนานาประเทศ ท่ีต้องการให้ทกุประเทศใน
โลกเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่เป็น
สาเหตหุลกัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ( Climate Change) ท�าให้
อณุหภมิูโลกร้อนขึน้
 ตอกย�ำ้ด้วยผลกำรศึกษำของทบวงพลังงำนโลก ที่จัดท�ำภำพ
จ�ำลองกำรใช้พลังงำนในอนำคต (Base Case Scenario) โดยระบุว่ำใน
อีก 20 ข้ำงหน้ำ หรือภำยในปี 2573 จะมีกำรขยำยตวักำรใช้พลังงำน
เพิ่มสูงขึน้จำกปัจจุบนัถงึ 40 เปอร์เซน็ต์
 โดยการใช้พลงังานดงักลา่ว มาจากประเทศ
ก�าลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศใน
ภมิูภาคอาเซียนรวมถึงไทย ท่ี
จะมีการใช้พลงังานเพ่ิมขึน้
สงูถงึ 76 เปอร์เซน็ต์ โดย
พลงังานท่ีน�ามาใช้ยงัคง
เป็นเชือ้เพลงิจากแหลง่
ฟอสซลิ (น�า้มนัและก๊าซ
ธรรมชาต)ิ ในสดัสว่น
สงูถึง 77 เปอร์เซ็นต์ 
ของการใช้พลงังานทัว่
โลกในปี 2573
 จากการใช้เชือ้เพลงิ
ฟอสซิสในสัดส่วนท่ีสูงขึน้
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จากข้อมลูของกระทรวงพลงังานในปี 2553 พบวา่สดัสว่น GDP ท่ี
เตบิโต 7.9 เปอร์เซน็ต์ สง่ผลให้ปริมาณการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์

ขัน้ต้น เพ่ิมขึน้ 7.3 เปอร์เซน็ต์ หรืออยูท่ี่ระดบั 1.785 ล้านบาร์เรลตอ่วนั 
คิดเป็นมลูคา่การใช้พลงังานโดยรวมอยูท่ี่ 1.796 ล้านล้านบาทเพ่ิมขึน้ 
13.8 เปอร์เซน็ต์ เม่ือเทียบปี 2552 
 สว่นปริมาณการน�าเข้าน�า้มนัดบิอยูท่ี่ 802,200 บาร์เรลตอ่วนั ลด
ลง 0.1 เปอร์เซน็ต์ แตม่ลูคา่การน�าเข้าน�า้มนัดบิเพ่ิมขึน้ 17.6 เปอร์เซน็ต์ 
คดิเป็น 733,000 ล้านบาท
 ขณะท่ีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมอยูท่ี่ 147,724 ล้านหนว่ย เพ่ิมขึน้ 
9.6 เปอร์เซน็ต์ จากปี 2552 ท่ีมีปริมาณการใช้อยูท่ี่ 134,793 ล้านหนว่ย 
คิดเป็นมลูคา่การใช้ไฟฟ้ารวม 478,000 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 11.2 เปอร์เซน็ต์ 
จากปี 2552 ท่ีมีมลูคา่การใช้อยูท่ี่ 429,609 ล้านบาท
 ส�าหรับความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Peak ) ของปี 2553 จากข้อมลู
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าท�าลายสถิติปี 
2552 รวม 10 ครัง้ โดย Peak สงูสดุอยูท่ี่ 24,009.9 เมกะวตัต์ เม่ือวนั
ท่ี 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. อณุหภมิูท่ี 39 องศาเซลเซียส 
เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ท่ี Peak อยูท่ี่ระดบั 22,044.9 เมกะวตัต์ ณ วนัท่ี 
24 เมษายน เวลา 14.00 น. อณุหภมิู 38.7 องศาเซลเซียส หรือเพ่ิมขึน้ 
1,965 เมกะวตัต์ คดิเป็น 8.91 เปอร์เซน็ต์
 เม่ือพิจารณาสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของปี 2553 
พบวา่ยงัมีการใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในสดัสว่นสงูท่ี 72.3 เปอร์เซน็ต์ 
รองลงมาเป็นถ่านหิน สดัสว่น 17.6 เปอร์เซน็ต์ พลงัน�า้ 7.7 เปอร์เซน็ต์ 
พลงังานหมนุเวียน 1.5 เปอร์เซน็ต์ น�า้มนัเตา 0.6 เปอร์เซน็ต์ และอ่ืนๆ 
0.3 เปอร์เซน็ต์

การใช้พลังงานเพิ่ม
7.3 เปอร์เซ็นต์ ในปี53
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ดงักลา่ว มีการศกึษาวา่จะท�าให้
อณุหภมิูโดยเฉลี่ยของโลกสงูขึน้ 
6 องศาเซลเซียสภายในปี 2573 
ซึง่จะสง่ผลตอ่สภาวะอากาศ และ
ระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวข้องตามมา
 ทบวงพลงังานโลก จึงได้
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยลด
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ท่ีเกิดจากการใช้พลงังาน ภายใต้
แผนท่ีเรียกวา่ “450 Scenario” ซึง่เป็นแผนการจ�ำกัดควำมเข้มข้นของก๊ำซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gases Concentration) ในชัน้บรรยากาศไม่
ให้เกิน 450 สว่นในล้านสว่น (PPM) ภายในปี 2573 ซึง่จะท�าให้อณุหภมิูของ
โลกสงูขึน้เพียง 2 องศาเซลเซียส แทนท่ีจะสงูขึน้ถงึ 6 องศาเซลเซียสภายใน 
ปีดงักลา่ว
 ประเทศไทยโดยกระทรวงพลงังานจึงได้น�าข้อมลูดงักล่าวมาใช้เป็น
ส่วนส�าคญัในการวางแผนการใช้พลงังานของประเทศ ทัง้การส่งเสริมการ

ท่ีมา : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

ก�าลังผลิตรวมของระบบ เดือนธันวาคม 2554

ประเภทโรงไฟฟ้ำ

พลงัน�า้
พลงัความร้อน
พลงัความร้อนร่วม
กงัหนัแก๊ส
ดีเซล
พลงังานทดแทน
ซือ้

3,424.18
4,699.00
6,866.00

-
4.40
4.54
16,448.59

10.89
14.94
21.83

-
0.01
0.02
52.31

เดอืนธันวำคม 2554

ก�ำลังผลิต สัดส่วน (%)
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ลงทนุด้านการผลิตพลงังาน และการใช้พลงังานสะอาด รวมถึงการจดัท�า
โครงการสนบัสนนุการเพ่ิมประสทิธิภาพ และลดใช้พลงังานในรูปแบบตา่งๆ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ปัจจยัท่ีมากระทบทัง้การเติบโตของเศรษฐกิจ และปัจจยัด้าน 
สิง่แวดล้อม มีผลตอ่การใช้พลงังาน มลูคา่พลงังาน และการจดัหาพลงังาน
ของประเทศให้น้อยท่ีสดุ
 เม่ือการใช้พลังงานของประเทศไทยและของโลกเพ่ิมขึน้อย่าง 
ตอ่เน่ือง บนข้อจ�ากดัในการแสวงหาพลงังานมาใช้ให้เพียงพอตอ่ความต้องการ  
ขณะเดียวกันบรรดาผู้ ผลิตพลังงานยังต้องพยายามลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกในกระบวนการผลิตตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ถือเป็นแรง
กดดนัรอบด้านในการผลติพลงังานในยคุนี ้
 กำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ลดกำรแสวงหำพลังงำนลง ลดโลก
ร้อน น่ำจะเป็นทำงออกหน่ึง ที่ทกุภำคส่วนของสังคมไทยต้องช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ



นั บจากประเทศไทยสามารถผลติปิโตรเลยีมในเชิงพาณิชย์ได้เป็นครัง้
แรกในปี พ.ศ.2524 สง่ผลให้เกิดการผลกัดนัท่ีจะน�าก๊าซธรรมชาติ

มาใช้ผลติไฟฟ้าเพ่ือทดแทนน�า้มนัเตา ท่ีมีราคาสงูขึน้ตามราคาน�า้มนัดบิ
ท่ีสว่นใหญ่ต้องน�าเข้าจากตา่งประเทศ
 ขณะเดียวกันก๊าซธรรมชาติยังเป็นเชือ้เพลิงฟอสซิลท่ีปล่อย
มลภาวะออกสูช่ัน้บรรยากาศ “น้อยกวา่” น�า้มนั สง่ผลให้สดัสว่นการใช้
ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าในไทยเพ่ิมสงูขึน้มาโดยตลอด ตามความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีขยายตวัตามอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
 จากสถิตขิองส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวง
พลงังาน ย้อนหลงักลบัไปตัง้แตปี่ 2548-2553 พบวา่ในแตล่ะปีไทยมี
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตสิดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
 โดยในปี 2548 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตขิองประเทศอยูท่ี่ระดบั 
2,997 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ในจ�านวนนีถ้กูน�าไปใช้ในการผลติไฟฟ้า
สดัสว่นมากถงึ 74.8 เปอร์เซน็ต์ 
 ปี 2549 ปริมาณการใช้เพ่ิมเป็น 3,086 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
ในจ�านวนนีถ้กูน�าไปใช้ผลติไฟฟ้าในสดัสว่น 73.2 เปอร์เซน็ต์
 ปี 2550 ปริมาณการใช้เพ่ิมเป็น 3,288 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 

แก้วิกฤติพลังงานไทย

เร่งจัดหาพลังงาน
นอกประเทศ
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ถกูน�าไปใช้ผลติไฟฟ้าในสดัสว่น 71.3 เปอร์เซน็ต์
 ปี 2551 ปริมาณการใช้เพ่ิมขึน้เป็น 3,444 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ถกู
น�าไปใช้ผลติไฟฟ้าในสดัสว่น 70.4 เปอร์เซน็ต์
 ปี 2552 ปริมาณการใช้เพ่ิมขึน้เป็น 3,564 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ถกู
น�าไปใช้ผลติไฟฟ้าในสดัสว่น 67.6 เปอร์เซน็ต์ 
 ขณะท่ีในปี 2553 ปริมาณการใช้เพ่ิมเป็น 4,039 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั 
ถกูน�าไปใช้ผลติไฟฟ้าในสดัสว่น 68.3 เปอร์เซน็ต์ ด้านสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิ
ตา่งๆ ในการผลติไฟฟ้าของประเทศในปี 2553 ยงัพึง่พาการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในสดัสว่นสงูถงึ 72.8 เปอร์เซน็ต์
 ในปี 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) คาดการณ์วา่ 
สดัสว่นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าจะยงัอยูใ่นระดบั
สงูประมาณเกือบ 70 เปอร์เซน็ต์
 ทัง้นี ้ สดัสว่นการพึง่พาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในระดบัสงูดงั
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กลา่ว ยอ่มสง่ผลตอ่เสถียรภาพความมัน่คงในระบบการผลติไฟฟ้าของประเทศ 
เน่ืองจากปริมาณก๊าซธรรมชาตท่ีิไทยผลติได้เองในอา่วไทยเร่ิมไมเ่พียงพอกบั
ความต้องการ ท�าให้ต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาตจิากแหลง่นอกประเทศในสดัสว่น
ท่ีสงูตามไปด้วย
 โดยมีการประเมินกนัวา่ ก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทยจะมีสดัสว่นการผลติ
ท่ีลดต�่าลงเร่ือยๆ โดยเม่ือรวมกบัแหลง่ก๊าซธรรมชาตใินพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-
มาเลเซีย (JDA) ในแหลง่ท่ีพิสจูน์แล้ว พบวา่ มีปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติ
ในระดบั 22.87 ล้านล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั
 ปริมาณดงักลา่ว หากหกัลบกบัปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตใินแตล่ะ
ปีแล้ว กระทรวงพลงังานประเมินวา่ 
“แหล่งก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย
จะมีศักยภำพในกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำตป้ิอนควำมต้องกำรใช้ได้
อีกเพยีง 30 ปี”
 ทัง้นีห้ากต้องการยืดระยะเวลา
ออกไปจ�าเป็นต้องเพ่ิมศกัยภาพการ
ผลติ ขดุเจาะหาแหลง่ก๊าซธรรมชาติ
เพ่ิมเตมิ ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงูขึน้กวา่
ในอดีต อีกทัง้ต้องใช้ระยะเวลาอีกหลาย
ปีจงึจะสามารถน�าก๊าซธรรมชาติท่ีผลติ
ได้มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เน่ืองจากข้อจ�ากดัของการพฒันาแหลง่ก๊าซ
ธรรมชาตใิหม่ๆ ในปัจจบุนัท่ีมีขนาดเลก็ และอยูก่ระจดักระจาย
 นอกจากนี ้ จากข้อมูลย้อนหลังของสนพ. ตัง้แต่ปี 2548-2553  
ยงัระบวุา่ ในแตล่ะปีท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติทรงตวั
ในระดบัสงู
 โดยปี 2548 มีปริมาณน�าเข้า 857 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ปี 2549 มี
ปริมาณน�าเข้า 869 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ปี 2550 มีปริมาณน�าเข้า 906 
ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ปี 2551 มีปริมาณน�าเข้า 828 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่
วนั ปี 2552 มีปริมาณน�าเข้าอยูท่ี่ 803 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และปี 2553 
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มีปริมาณน�าเข้าท่ี 853 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั
 สถิตข้ิางต้นสะท้อนให้เหน็วา่ ท่ีผา่นมาก๊าซธรรมชาตจิากนอกประเทศมี
ความส�าคญัตอ่ระบบผลติไฟฟ้าของไทยในระดบัสงู ขณะเดียวกนักำรจดัหำ
ก๊ำซธรรมชำตผ่ิำนระบบท่อจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ยงัไม่สำมำรถประกัน
ควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศในอนำคตได้อย่ำงเพยีงพอ 
จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จากระบบการผลติบอ่ยครัง้
 โดยเฉพาะหลายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตลอดปี 2552 เร่ิมจากเม่ือวนัท่ี 
19-22 กรกฎาคม 2552 แหลง่เยตากนุ ในสหภาพพมา่เกิดปัญหาฉกุเฉินจน
ต้องชะลอการผลติก๊าซธรรมชาติ
 ปัญหายงัตามมาอีกเป็นระลอกอีกหลายครัง้ในปีเดียวกนั โดยในวนั
ท่ี 13-16 สงิหาคม แหลง่บงกช ในอา่วไทย ต้องหยดุผลติก๊าซธรรมชาตอิยา่ง
กะทนัหนั ตอ่มาในวนัท่ี 18 สงิหาคม แหลง่อาทิตย์ ในอา่วไทย หยดุผลติอยา่ง
กะทนัหนัเชน่เดียวกนั
 ถดัมาไมน่าน ในวนัท่ี 13 กนัยายน ก็ได้เกิดปัญหาขึน้กบัแหลง่JDA 
(พืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย) แปลง A 18 ท่ีหยดุผลติโดยไมท่ราบสาเหตุ
 ตอ่ด้วยปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัแหลง่บงกชในอา่วไทย ท่ีต้องปิดซอ่มแซม
จากปัญหาวาล์วทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตสิกึกร่อน เม่ือวนัท่ี 10-19 ตลุาคม 2552
 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดนีเ้อง สง่ผลให้โรงไฟฟ้าหลายแหง่ท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติจากแหลง่ตา่งๆดงักลา่วเป็นเชือ้เพลงิ ต้องใช้น�า้มนัเตาซึง่มีต้นทนุ
สงูกวา่ก๊าซธรรมชาตมิาผลติไฟฟ้าแทน คดิเป็นมลูคา่สงูกวา่ 1,100 ล้านบาท
 ทัง้นี ้ไม่มีกูรูท่ำนใดกล้ำยืนยันได้ว่ำ เหตุกำรณ์เหล่ำนีจ้ะไม่เกดิ
ขึน้อีก ตรำบใดที่ไทยยงัคงพึ่งพำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำ
ในสัดส่วนเกือบ 70 เปอร์เซน็ต์ต่อไป
 ไม่นบัการหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากการซ่อมบ�ารุงแหลง่แท่นผลิต
ก๊าซธรรมชาต ิซึง่ในปี 2554 แหลง่ก๊าซธรรมชาตท่ีิป้อนก�าลงัผลติไฟฟ้าของ
ประเทศ ยงัมีแผนหยดุจา่ยก๊าซธรรมชาตเิข้าระบบผลติไฟฟ้าของกฟผ.ทัง้สิน้ 
3 ชว่ง คือ 
 การหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหลง่อาทิตย์ และ JDA แปลงB17 
ปริมาณ 700 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจาก 
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สหภาพพมา่ปริมาณ 1,200 ล้านลกูบาศก์
ฟุตต่อวนั และการหยดุซ่อมบ�ารุงแท่น
ผลติก๊าซธรรมชาตพีิทีทีไรเซอร์ของบริษัท 
ปตท.จ�ากดั (มหาชน) 
 โดยกฟผ. ได้ประสานไปยงัผู้ผลติ
ก๊าซธรรมชาต ิเพ่ือให้หยดุการผลติในชว่ง
ท่ีประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต�า่ คือ
ในช่วงท่ีเป็นวนัหยดุเทศกาล ท่ีจะมีการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง 30 - 35 เปอร์เซน็ต์ เม่ือ
เทียบกบัวนัปกต ิซึง่จะชว่ยลดความเสีย่ง
ในการผลติไฟฟ้าป้อนความต้องการของ
ระบบไฟฟ้ารวมของประเทศ 
 นอกจากนี ้ กฟผ.ยงัมีแผนส�ารอง
โดยการน�าน� า้มันเตาจ�านวน 216  
ล้านลติรมาใช้ในชว่งท่ีปริมาณก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิง

ในปี 2554 

ประเภทเชื้อเพลิง สัดส่วน 
 (%)
ก๊าซธรรมชาต ิ 69.1 
ถ่านหิน 18.6
พลงัน�า้  9.2
Renewable 1.8 
น�า้มนัเตา 0.7
ซือ้จากมาเลเซีย 0.6
รวม 100

ข้อมลู : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

ท่ีจะจา่ยเข้าระบบผลติไฟฟ้าลดลงอีกทางหนึง่ด้วย
 อย่างไรก็ตาม การน�าน�า้มนัเตาท่ีมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ  
4 บาท มาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติท่ีมีต้นทนุการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 2.50 
บาท จงึจ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะ หากมี
ความต้องการไมส่งูจนเกินไป ก็อาจจะหลกีเลีย่งไมใ่ช้น�า้มนัเตาเป็นเชือ้เพลงิ
ในการผลติไฟฟ้า เพ่ือไมใ่ห้คา่ไฟฟ้าในอนาคตปรับตวัสงูขึน้
 นอกจำกไทยต้องพึ่งกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำตจิำกนอกประเทศ
แล้ว ยังพบว่ำไทยยังต้องน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน โดย 
เฉพำะจำกสปป.ลำว
 โดยในปี 2549 ไทยซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านรวม 5,151.85 
GWH (กิกะวตัต์ชัว่โมง) คิดเป็นมลูคา่น�าเข้า 8,294 ล้านบาท
 ปี 2550 ไทยซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านรวม 4,488.36 GWH  
คดิเป็นมลูคา่น�าเข้า 7,414 ล้านบาท
 ปี 2551 ไทยซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านรวม 2,783.36 GWH  
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คดิเป็นมลูคา่รวม 4,540 ล้านบาท
 ปี 2552 ไทยซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านรวม 2,460.09 GWH  
คิดเป็นมลูคา่รวม 3,623 ล้านบาท และปี 2553 ไทยซือ้ไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้านรวม 7,253.78 GWH คิดเป็นมลูคา่ 7,958 ล้านบาท
 จากข้อมลูดงักลา่วเม่ือเปรียบเทียบกบันานาประเทศจะพบว่าไทยมี
สดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าท่ีไมส่มดลุ
 โดยตวัเลขในปี พ.ศ. 2549 พบว่า ทัว่โลกมีทัง้การใช้ถ่านหินเป็น 
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าสดัสว่น 41 เปอร์เซน็ต์ รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติ
ในสดัสว่น 20.1 เปอร์เซน็ต์ พลงังานนิวเคลียร์ 14.8 เปอร์เซน็ต์ พลงัน�า้ 16 
เปอร์เซน็ต์ และ น�า้มนั 5.8 เปอร์เซน็ต์
 จึงปฏิเสธได้ยำกว่ำ ประเทศไทยก�ำลังยืนอยู่บนปำกเหวของ
วกิฤตใินกำรจดัหำพลังงำนป้อนระบบไฟฟ้ำของประเทศในอนำคต
 ดงันัน้ในการเดนิออกจากปากเหวแหง่ความเสี่ยงนี ้กระทรวงพลงังาน
จึงได้วางแผนบริหารจัดการการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 
โดยก�าหนดแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ Power Development 
Plan: PDP) ให้เป็นกรอบส�าคญัในการก�าหนดทิศทางการจดัหาพลงังานไฟฟ้า 
และเชือ้เพลงิท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม
 บนเป้ำหมำยส�ำคัญ น่ันคือ เพื่อเพิ่มควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนให้
กับประเทศน่ันเอง



กะเทาะแก่นสถานการณ์พลงังานของประเทศไทย หลงัแรงระเบดิ 
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟกูชิูมะ ไดอิจิ ท่ีเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เม่ือเดือนมีนาคม 2554 ได้สร้างความอกสัน่ขวญัแขวนไปทัว่โลก 
 ย้อนรอยไป 25 ปีท่ีแล้ว ภาพฝันร้ายเชอร์โนบิล เตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์หมายเลข 4 เคยระเบิดตมูตาม แล้วปลอ่ยสารกมัมนัตรังสีสู่
ชัน้บรรยากาศ จนกลายเป็นมฤตยนิูวเคลียร์
 ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.
การบนิไทย เผยบทวเิคราะห์ “7ข้อเทจ็จริงสถำนกำรณ์พลังงำนไทย” 
จะตัง้หลกัรุก รับ หรือถอย อยา่งไรดี ทา่มกลางความกลวัๆ กล้าๆ ตอ่
วิกฤติความเช่ือมัน่นิวเคลียร์ กบัระเบิดเวลาลกูเดิมๆ พลงังานใกล้จะ
หมดโลก

• ถ้ำเผ่ือไม่มีนิวเคลียร์แล้ว จะเอำอะไรมำทดแทน
 ในมุมมองของเขาแล้ว คงเป็นเร่ืองท่ียากล�าบากพอสมควร  
ถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไมใ่ชค่�าตอบของการใช้ชีวิตในโลกยคุใหม่
 ในสายตาของเขา เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น ยงัไม่มีใครตาย
เพราะนิวเคลียร์ และถ้าเปรียบเทียบกับมหันตภัยเชอร์โนบิลแล้ว  
เขามองวา่ผลลพัธ์ท่ีออกมาจะไมเ่หมือนกนั

สถานการณ์พลังงานไทย

7 ข้อเท็จจริง



37

 ด้วยเหตผุลท่ีวา่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกูชิูมะ ไดอิจิ เป็นโรงไฟฟ้ารุ่นเก่า 
ความแขง็แรงทนทาน ยอ่มไมเ่ทียบเทา่กบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองในภายหลงั การฟันธงวา่นิวเคลียร์อนัตรายเกินกวา่ท่ีจะรับมือ
ได้ เป็นเร่ืองท่ีผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องหนัหน้าและเอาข้อเท็จจริงมาคยุกนัวา่ 
ยงัควรเป็นก�าลงัส�าคญัของพลงังานทางเลอืก หรือสมควรปิดประตตูายไปเลย
 อยา่งไรก็ดี ดร.ปิยสวสัดิ์ ก็ยอมรับวา่ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ น สง่
ผลกระทบแนน่อนตอ่การลงทนุสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทัว่โลก เพราะถือเป็น
เหตกุารณ์ท่ีทบัรอยเดิมกบัเชอร์โนบิลในฝ่ังยโุรป ครัง้นีเ้ม่ือเกิดจะจะในฝ่ัง
เอเชีย ก็มีผลท�าให้การพฒันาโครงการในหลายประเทศสะดดุลงพอสมควร

• น�ำ้มันในเงือ้มมือตะวันออกกลำง
 น�า้มนัเป็นพลงังานส�าคญัท่ีสดุในระบบขนสง่ ทัง้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 
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และน�า้มนัต่างก็เป็นเชือ้เพลิงหลกัท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโลก แต่สิ่งท่ี 
น่ากลวัท่ีสดุของน�า้มนัก็คือ ปริมาณการผลิตสงูสดุอยู่ท่ีตะวนัออกกลาง  
90 ล้านบาร์เรลต่อวนั เฉพาะซาอดุิอาระเบียประเทศเดียวมีก�าลงัการผลิต  
9 ล้านบาร์เรลตอ่วนั หรือคิดเป็น 1 ใน 10 
 ชว่งปี 2554 ท่ีผา่นมาสิง่ท่ีชาวโลกเหน็ก็คือ ความวุน่วายทางการเมือง
ในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน โดยลกุลามขยาย 
วงออกไป เร่ิมตัง้แต ่อิรัก อิหร่าน มาจนถงึอียิปต์ ลเิบีย จอร์แดน และอีกหลาย
ประเทศ ความไม่แน่นอนทางการเมือง น�าไปสูค่วามผนัผวนทางด้านราคา 
และนบัวนัราคาก็จะย่ิงสงูขึน้เร่ือยๆ หลายประเทศเร่ิมกงัวลวา่ความขดัแย้ง
ท่ีเกิดขึน้กบัหลายประเทศในตะวนัออกกลาง จะท�าให้สถานการณ์บานปลาย 
นโยบายการด�าเนินธรุกิจท่ีต้องพึง่พิงกบัน�า้มนัเป็นหลกัจงึต้องหาทางคุ้มครอง
ตวัเอง อย่างเช่น การบินไทยอยู่ในธุรกิจการบิน 35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทนุ 
คือน�า้มนั จ�าเป็นต้องไปซือ้สญัญาลว่งหน้า เพ่ือคุ้มครองธรุกิจของตวัเอง
 ดร.ปิยสวสัดิชี์ว้า่ ชนวนโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ระเบดิในญ่ีปุ่ น จะมีผลท�าให้
ราคาพลงังานในตะวนัออกกลางขยบัตวัสงูขึน้อยา่งถาวร และไมมี่วนัปรับลด
ลงได้อยา่งในอดีต ถือเป็นเร่ืองท่ีไทยต้องยอมรับในความจริงข้อนี ้
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• ไทยมำถูกทำงในเร่ืองพลังงำนหมุนเวียน ทว่ำยังเกำไม่ถูกที่คัน
 วิกฤตเิชือ้เพลงิหลกั อยา่งน�า้มนั ก๊าซ และถ่านหิน น�าไปสูก่ารพฒันา
พลงังานหมนุเวียน ท่ีมีอตัราการใช้เพ่ิมขึน้เร็วท่ีสดุในโลก แม้แต่เมืองไทย 
เองก็ถือได้วา่มีการพฒันาพลงังานหมนุเวียนเพ่ือใช้ทดแทนในเกณฑ์ท่ีถือวา่ 
ท�าได้ดี
 โดยท่ีผ่านมา พลงังานหมุนเวียนหลายรูปแบบ อาทิ ไบโอดีเซล  
แก๊สโซฮอล์ เอธานอล ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง แม้จะมีข้อจ�ากัด 
บางอยา่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ เชน่ ไบโอดีเซลมีก�าลงัการผลติได้เตม็ท่ี 1.6 - 2 
ล้านลติรตอ่วนัในชว่งสองปีท่ีผา่นมา เหตผุลมาจากข้อจ�ากดัทางด้านการผลติ
น�า้มนัปาล์มท่ียงัไมเ่พียงพอ เว้นแตค่นในชาตเิลอืกท่ีจะบริโภคน�า้มนัหมแูทน
น�า้มนัปาล์ม เพ่ือไปเพ่ิมการผลติ ซึง่ในความเป็นจริงก็ท�าไมไ่ด้
 นอกจากนี ้ยงัเหน็วา่ท่ีผา่นมารัฐบาลสง่เสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ไปแบบ
ผิดทาง แทนท่ีจะหมกมุน่อยูก่บัแก๊สโซฮอล์ E85 ท่ีอตุสาหกรรมรถยนต์ยงัไมมี่
ความพร้อม ควรจะหนัไปสง่เสริมเอธานอล E10 และ E20 ด้วยการก�าจดัน�า้มนั
เบนซนิธรรมดาออกไป แล้วให้ E10 มาแทนท่ีเป็นตวัเร่งปริมาณการใช้

•ประเทศไทยไปไกลเร่ืองพลังงำนหมุนเวียน
 โดยมีผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) และผู้ผลติไฟฟ้าขนาดยอ่ม (VSPP) 
เกิดขึน้เป็นจ�านวนมาก กลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ หรือผู้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
เกินกวา่ 90 เมกะวตัต์ มีทัง้หมด 57 โครงการ ขนาด 2,300 เมกะวตัต์ มีก�าลงั
การผลติ 4,832 เมกะวตัต์ บางสว่นยงัรอการอนมุตัแิละลงทนุเพ่ิมอีก รวมแล้ว
มีโครงการทัง้หมด 113 โครงการ ขนาด 9,100 เมกะวตัต์
 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดย่อม หรือผู้ ขายไฟฟ้าเข้าระบบต�่ากว่า 90  
เมกะวตัต์ มีทัง้หมด 198 โครงการ ขนาด 440 เมกะวตัต์ มีก�าลงัการผลติ 932 
เมกะวตัต์ มีโครงการอยู่ระหวา่งด�าเนินงาน 1,303 โครงการ ขนาด 6,800 
เมกะวตัต์
 “ตอนนีป้ริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา 2.4 หม่ืนเมกะวตัต์ พลงังาน
หมนุเวียนในประเทศเราเอามาใช้จนไมเ่หลอืแล้ว แม้แตน่�า้เสยีจากน�า้มนัปาล์ม 
หรือฟาร์มหมก็ูถกูเปลี่ยนมาท�าเป็นไบโอดีเซลเพ่ือการผลติไฟฟ้าทัง้หมด”
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•กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยลดกำรให้ adder 
กับโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์
     ก่อนหน้านีภ้าครัฐสง่เสริมนโยบายเพ่ือสร้าง 
แรงจงูใจให้เอกชนมาลงทนุ โดยเฉพาะนโยบาย
การให้อตัราส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้าจากค่าไฟฟ้าปกต ิ
หรือ adder ท่ี 8 บาทตอ่หนว่ย ให้แก่โครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
      ตอ่มากระทรวงพลงังานมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายลดการให้ adder กบัโครงการผลติไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทิตย์เหลือ 6 บาทต่อหน่วย 
ซึง่ด�าเนินการในระหวา่งท่ีภาคเอกชนก�าลงัสนใจ
เข้ามาลงทนุ 
 การมองพลงังานหมนุเวียนเป็นอีกทางเลือกหลกั 

ในแง่ของเทคโนโลยี ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตได้ แตจ่ะมี
ผลกระทบโดยตรงตอ่ต้นทนุท่ีจ�าเป็นต้องเพ่ิมขึน้ อย่างน้อยคา่บริการไฟฟ้า
ส�าหรับบ้านเรือนต้องเร่ิมต้นท่ี 15 บาทตอ่หน่วย ถ้าเป็นกลางคืนอาจสงูขึน้
ถงึ 20 บาทตอ่หนว่ย เพราะต้องใช้แบตเตอร่ีในการจดัเก็บกระแสไฟ 
 ถ้าคนไทยพร้อมจา่ยคา่ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตามต้นทนุจริง 
ถือวา่ประเทศไทยจะไมมี่ปัญหาพลงังานแม้แตน้่อย เพียงแตว่า่ ต้นทนุท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ในหลายสบิปีแรก ต้องรอให้ต้นทนุลดต�่าลงเม่ือถงึจดุหนึง่ ซึง่ต้องใช้เวลา
อีกนาน

• หลีกเล่ียงกำรชดเชยรำคำน�ำ้มันให้เป็นไปตำมกลไกตลำดโลก
 ดร.ปิยสวสัดิ์กลา่วว่า การท่ีภาครัฐไปชดเชยราคาน�า้มนั เป็นการไม ่

สง่เสริมพลงังานหมนุเวียน ถ้าอยากให้พลงังานประเภทนีเ้ตบิโตเร็ว ต้องแข็ง
ใจไม่ชดเชย ปล่อยให้ขึน้ลงตามตลาดโลก ใช้ราคาลอยตวัเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ 
เพราะจะเป็นสญัญาณให้ผู้ใช้ได้ปรับตวั และสง่ผลดีกบัประเทศในท้ายท่ีสดุ

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
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• นโยบำยกำรประหยัดพลังงำน.. เงยีบเป็นคล่ืนกระทบฝ่ัง
 ความไมช่ดัเจนของนโยบายการประหยดัพลงังาน ท�าให้ธรุกิจเดือดร้อน 
จากท่ีก่อนหน้านีภ้าครัฐเคยรณรงค์ให้เปล่ียนหลอดไฟจาก T8 มาเป็น T5 แล้ว
จู่ๆ  ก็เงียบไป เป็นตวัอยา่งความไมแ่นน่อนของนโยบาย ทัง้ๆ ท่ีในความเป็น
จริง การสนบัสนนุเพียงเลก็น้อยจากภาครัฐ จะท�าให้เกิดการประหยดัไฟฟ้า
ได้มหาศาล ถ้าเปลีย่นมาใช้หลอดไฟ T5 จะท�าให้ลดไฟฟ้าลงได้มากถงึ 2 พนั
เมกะวตัต์
 ดร.ปิยสวสัดิ์สรุปวา่ ส�าหรับเมืองไทย อนาคตของนิวเคลียร์เป็นเร่ือง
ยากท่ีจะสร้างความเข้าใจ ถึงแม้จะมีข้อดีหลายอย่าง หรือก่อนหน้านีก็้คยุ
กนัจนเข้าใจและวางใจได้ว่าไม่มีปัญหา แต่เม่ือกระแสต่ืนกลวัจากกรณีท่ี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีญ่ีปุ่ นระเบิด และดจูากเหตกุารณ์ต่อต้านทัว่โลก การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ คงหยดุชะงกัเป็นสบิๆ ปี มีผลท�าให้ทกุคนหนัมาใช้
น�า้มนั และก๊าซธรรมชาตมิากขึน้ และมีผลท�าให้ราคาถีบตวัสงูขึน้ไปอีกอยา่ง 
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้
 ประเทศไทยมีนโยบำยส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนอีกมำกมำย 
แต่ถงึวันนีเ้รำยังไม่มีค�ำตอบชัดเจนตำยตวัว่ำ ตกลงแล้วเรำจะเดนิหน้ำ
กันต่ออย่ำงไร 
 ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ต้องยอมรับฟังความเหน็ท่ีแตกตา่ง เคารพในความเหน็
ท่ีแตกตา่ง เพราะการยืนยนัท่ีจะท�าในสิง่ท่ีท�าไมไ่ด้ 
 วธีิเดยีวที่จะท�ำให้ปัญหำยุตลิงได้ คือคงเดนิหน้ำใช้พลังงำนรำคำ
แพงอย่ำงน�ำ้มันในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบหลำยด้ำนตดิตำมมำ



แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan: PDP) นบัเป็นแมบ่ทในการก�าหนดทิศทางการจดัหาพลงังาน

ไฟฟ้า และเชือ้เพลงิท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว จดัท�า
โดย คณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน หรือ เรกเูลเตอร์ (Regulator)
 โดยแผนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั คือ PDP 2010 ครอบคลมุระยะ
เวลา 20 ปี ระหว่ำงปี 2553-2573 ซึง่เป็นแผนท่ีปรับตอ่เน่ืองจาก PDP 
2007 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 2 (ปี 2551-2564) ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ตา่งๆท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ี
ปรับขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกิจ
 ทัง้นีแ้ผน PDP 2010 ได้ใช้คา่พยากรณ์เศรษฐกิจไทยระยะยาวกรณี
ฐานจากผลการศกึษาเบือ้งต้นของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) ผสานกบัข้อมลูของส�านกังานนโยบายแผนพลงังาน (สนพ.) และ
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) 
มาจดัท�าเป็นคา่พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
 โดยคา่พยากรณ์ความต้องการใช้พลงัไฟฟ้าสงูสดุ ณ สิน้ปี 2564 
พบวา่ คา่พยากรณ์ได้ปรับลดลงจากคา่พยากรณ์ความต้องการพลงัไฟฟ้า
สงูสดุท่ีใช้จดัท�าแผน PDP 2007 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 2 จ�านวน 7,716 
เมกะวตัต์

เข็มทิศระบบไฟฟ้าไทย

แผน PDP 2010
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 ทัง้นีต้ามแผน PDP 2010 ประเมินวา่ ในปี 2573 ค่ำพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดจะอยู่เท่ำกับ 52,890 เมกะวัตต์
 ขณะเดียวกนัแผน PDP 2010 ยงัได้ให้ความส�าคญัในการวางกรอบ
แนวคดิการจดัท�าแผน PDP ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมัน่คงด้านพลงังาน, 
การขบัเคลื่อนแผนแม่บทการพฒันาพลงังานทดแทนแหง่ชาติ, การสง่เสริม
วิถีชีวิตประหยดัพลงังาน, การก�ากบัดแูลราคาพลงังานท่ีเป็นธรรม และ การ
พฒันาพลงังานควบคูก่บัการดแูลสิง่แวดล้อม
 อำจกล่ำวได้ว่ำ แผน PDP 2010 มีกรอบแนวคดิหลักในกำรสร้ำง
ควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำ ด้วยกำรกระจำยแหล่งเชือ้เพลิงในกำร

ผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้แนวคดิ “Green 
PDP” เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนำพลังงำนทดแทนในระยะ 
15 ปีของกระทรวงพลังงำน
 นอกจากนีย้ังค�านึงถึงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 
โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเข้าระบบ รวมถึง
การเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
และการสง่เสริมการผลติไฟฟ้าอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ด้วยระบบการผลติไฟฟ้า
แบบความร้อนร่วม (Cogeneration) 

และน�าโครงการจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) เชน่ โครงการเปลี่ยนหลอด
ประหยดัไฟฟ้าเข้าเป็นสว่นหนึง่ของแผนอีกด้วย
 ส�าหรับหลกัการกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าตาม Green PDP 
ฉบบันี ้ ได้พยายามมุ่งเน้นการผสมผสานเชือ้เพลิง เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การพึง่พาก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าในสดัสว่นท่ีสงูเกินไป 
พร้อมไปกบัการจดัสมดลุของการจดัหาและผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะ
ยาวให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
 ทัง้นีก้ารลดสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตลิงนัน้ จะถกูแทนท่ี
ด้วยสดัสว่นการผลติ “ไฟฟ้ำจำกพลังงำนสีเขียว” ได้แก่ พลงังานหมนุเวียน
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ตา่งๆ ทัง้พลงังานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลงัน�า้ เป็นต้น 
ตามแผนพฒันาพลงังานในก�าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 4,617 เมกะวตัต์ ภายใน
ระยะเวลา 15 ปีของแผน
 แตเ่น่ืองจากพลงังานหมนุเวียนมีเสถียรภาพในการผลติไฟฟ้าเข้าระบบ
ไมเ่ทา่กบัการพลงังานหลกั (ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน พลงังานน�า้ และน�า้มนั) 
ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องเดินเคร่ืองการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหลกัคูข่นานกนัไป
ด้วย เพ่ือความสม�่าเสมอของระบบการผลติไฟฟ้าของประเทศ ป้องกนัไมใ่ห้ 
ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบั
 ในแผน PDP 2010 จึงเน้นกำรใช้เทคโนโลยีขัน้สูงมำช่วยลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหนิ
สะอำด และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกนิวเคลียร์ 
 โดยตามแผนก�าหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หนว่ยพลงังานไฟฟ้าในปี 2563 ให้อยูใ่นระดบั 0.387 
Kg CO2 / kWh
 หลงัจากนัน้จะควบคมุอตัราการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกไมใ่ห้สงูขึน้ จาก
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หนว่ยพลงังานไฟฟ้าในปี 2552 
เทา่กบั 0.546 Kg CO2 / kWh

 อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมา เพ่ือให้ 
PDP 2010 เป็นแผนท่ีได้รับการยอมรับ
จากทกุฝ่าย กระทรวงพลงังานจงึได้
สร้างชอ่งทางให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
องค์กรตา่งๆและภาคประชาชน เข้ามา
มีสว่นร่วมในการก�าหนดแผนภายใต้
คณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุง
แผนพฒันาก�าลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยท่ีมีณอคุณ สิทธิพงศ์  
รองปลดักระทรวงพลงังานในขณะนัน้
เป็นประธาน
 โดยคณะอนกุรรมการฯ ชดุนี ้
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มีหน้าท่ีในการจดัท�าแผน PDP 2010 
เพ่ือให้การจดัหาไฟฟ้าในระยะยาว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศ และ
ประชาชน แม้จะไม่ใช่เร่ืองง่ายนกัท่ี
จะสามารถปฏิบติัได้ตามแผนฉบบั
นี ้ เน่ืองจากมีปัจจยัทัง้ภายนอกและ
ภายในประเทศท่ีเข้ามามีผลต่อการ
วางแผนระยะยาว
 ทัง้นีใ้นสว่นของ “ปัจจยัภำยใน” 
ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศ 

กระแสการต่อต้านโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการท่ีโครงการพฒันา 
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งต้องปฏิบตัิตามรัฐธรรมนญู โดยจะต้องจดัท�ารายงาน 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และผลกระทบด้านสขุภาพ
 ขณะเดียวกนัโรงไฟฟ้ายงัเป็นโครงการ ท่ีต้องใช้เงินลงทนุจ�านวนมาก 
รวมถึงต้องจดัท�าสญัญาจดัหาเชือ้เพลิงระยะยาวลว่งหน้า สง่ผลให้เกิดขึน้
ของโรงไฟฟ้า 1 แห่งโดยเฉล่ียจากเดิมท่ีเคยใช้เวลาด�าเนินการประมาณ  
3-4 ปี ก็จะต้องใช้เวลานานมากขึน้
 สว่น “ปัจจยัภำยนอก” ท่ีมากระทบภาคการผลติไฟฟ้า มาจากความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมไปถึง 
แรงกดดนัในเวทีโลกท่ีก�าหนดให้แตล่ะประเทศต้องหนัมาชว่ยกนัลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก โดยภาคพลงังานโดยเฉพาะโรงไฟฟ้ามกัถกูกล่าวหาใน 
เวทีโลกวา่ เป็นสาเหตสุ�าคญัในการปลอ่ย “ก๊าซเรือนกระจก”
 จากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบต่อการจดัท�าแผน 
PDP ท�าให้กระทรวงพลงังาน พยายามให้ความส�าคญั และให้เวลาในการรับ
ฟังความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นในสงัคม ผา่นเวทีกลางระดมสมอง 
 เพื่อให้ประเทศไทยมีทำงออกจำกกำรเดนิเข้ำสู่วกิฤต ิมำเป็นกำร
สร้ำงโอกำสให้ทุกภำคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมก�ำหนดควำมม่ันคง
ภำคพลังงำนของประเทศ



ทุ กครัง้ท่ีเอือ้มมือเปิดสวิทช์ไฟคณุรู้หรือไมว่า่ ไฟฟ้าท่ีใช้งานในขณะ
นัน้มีแหลง่ก�าเนิดจากท่ีไหน และมีต้นทนุเป็นเทา่ใด

 วนันีค้นไทยกวา่ 60 ล้านคนซึง่เป็นผู้ใช้พลงังานจะได้รู้ถงึการได้
มาซึง่พลงังานในแตล่ะประเภท เพ่ือน�าไปสูก่าร “รู้” และ “เข้าใจ” วา่ ถงึ
เวลาแล้วหรือยงั กบัการ “นบัหนึง่” อยา่งจริงจงัด้านการประหยดัพลงังาน
 แหลง่ก�าเนิดไฟฟ้าใช้กนัอยูบ่นโลกใบนีมี้ด้วยกนัหลากหลาย ทัง้โรง
ไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ินอกจากนีย้งัมีพลงังาน
ทางเลือก ได้แก่ ลม แสงแดด น�า้ ชีวมวล และ นิวเคลียร์
 ท่ีมาของพลงังานแตล่ะประเภท เรียกวา่ มีต้นทนุในการผลติ และ
การได้มาซึง่พลงังานท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึง่จากการประมาณการ ปี 
2554 พบวา่
 โรงไฟฟ้ำพลังน�ำ้ขนำดใหญ่ มีต้นทนุในการก่อสร้างสงูถงึ 3.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่ 1 เมกะวตัต์ (คิดเป็นเงินไทย 122.5 ล้านบาท 
ตอ่ 1 เมกะวตัต์) ซึง่จะผนัแปรตามคณุลกัษณะของสภาพพืน้ท่ีเป็นหลกั 
โดยต้นทนุการผลติกระแสไฟฟ้าของพลงังานน�า้ขนาดใหญ่อยูท่ี่ประมาณ 
2 บาทตอ่หนว่ย
 โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ มีต้นทนุในการก่อสร้างประมาณ 54 ล้านบาท 
ตอ่ 1 เมกะวตัต์ และมีต้นทนุการผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 2.56 บาทตอ่หนว่ย

ต้นทุนพลังงาน

รู้ ให้ถึงแก่น…
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 โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิงก๊ำซธรรมชำต ิมีต้นทนุในการก่อสร้างประมาณ 
27 ล้านบาท ตอ่ 1 เมกะวตัต์ สว่นต้นทนุการผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 2.88 บาทตอ่
หนว่ย
 ขณะท่ีโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ต้องใช้ต้นทนุเพ่ือการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ตัง้แต ่60 - 85 ล้านบาทตอ่ 1 เมกะวตัต์ และมีต้นทนุการผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 5-6 
บาทตอ่หนว่ย
 และส�าหรับการสร้างโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์แตล่ะแหง่ต้องใช้
เงินลงทนุสงูถงึ 80-125 ล้านบาทตอ่ 1 เมกะวตัต์ ขณะท่ีต้นทนุการผลติไฟฟ้า 
คดิเป็น 10-13 บาทตอ่หนว่ย
 ในกรณีโรงไฟฟ้ำพลังน�ำ้ขนำดเล็ก ถือว่ามีต้นทนุในการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าขัน้ต�่าท่ี 70 ล้านบาท ตอ่ 1 เมกะวตัต์ และมีต้นทนุการผลติไฟฟ้า
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อยูท่ี่ 2-10 บาทตอ่หนว่ย
 สว่นโรงไฟฟ้ำชีวมวล อีกหนึง่พลงังานทางเลือกท่ีหลายประเทศให้
ความสนใจลงทนุ มีมลูค่าการลงทนุก่อสร้างในสว่นของโรงไฟฟ้าท่ี 40-70 
ล้านบาท ตอ่ 1 เมกะวตัต์ สว่นต้นทนุการผลติไฟฟ้าจะอยูท่ี่ 3 - 3.5 บาทตอ่
หนว่ย
 โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ เป็นอีกรูปแบบการลงทนุด้านพลงังาน ซึง่ต้องใช้
เงินลงทนุในการก่อสร้างสงูถงึ 115 ล้านบาท ตอ่ 1 เมกะวตัต์ ขณะท่ีมีต้นทนุ
การผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 2.46 บาทตอ่หนว่ย
 ส�าหรับประเทศไทยบนแนวทาง 3 พลงังานหลกั ได้แก่ พลงัน�า้ขนาด
ใหญ่ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาต ิ
กบัอีก 5 พลงังานทางเลือกท่ีเกิด
ขึน้ พลงังานประเภทไหนท่ีจะเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
 จากตวัเลขสดัส่วนการใช้
เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ของ
ประเทศตา่งๆ ในปี 2551 พบวา่ 
สหรัฐอเมริกา เลอืกท่ีจะใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้ามาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 48.18 รองลงมาเป็น
ก๊าซธรรมชาต ิร้อยละ 20.57 และ 
นิวเคลียร์ ร้อยละ 18.93 
 ส่วนญ่ีปุ่ น เลือกท่ีจะใช้
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิ นิวเคลียร์ 
และ น�า้มนัเตา เป็นสีเ่ชือ้เพลงิหลกั
ในการผลติไฟฟ้า ในสดัสว่น 26.64 
เปอร์เซน็ต์, 26.17 เปอร์เซน็ต์, 23.86 
เปอร์เซน็ต์ และ 12.86 เปอร์เซน็ต์ 
ตามล�าดบั
 เยอรมนั เลอืกท่ีจะให้ความ
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ส�าคญักบัเชือ้เพลงิเพ่ือการผลติไฟฟ้า
ในสามกลุม่หลกั น�าโดยถ่านหิน มาก
ถงึ 42.81 เปอร์เซน็ต์ รองลงมาเป็น
นิวเคลยีร์ 21.87 เปอร์เซน็ต์ และก๊าซ
ธรรมชาต ิ12.91 เปอร์เซน็ต์
 ส�าหรับประเทศไทยในปี 2553 
สดัส่วนการใช้เชือ้เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงัน�า้ ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาตอิยูท่ี่ร้อยละ 3.34, 7.67 และ 
72.45 ตามล�าดบั
 จะเห็นได้ว่า พลงังานไฟฟ้าท่ี

หลายประเทศในโลกใช้อยูใ่นปัจจบุนั มาจากแหลง่ก�าเนิดท่ีหลากหลาย ซึง่
แตล่ะประเภทมีจดุเดน่และข้อจ�ากดัตา่งกนั การพิจารณาถงึความเหมาะสมใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทตา่งๆ จงึต้องน�าปัจจยัแวดล้อมมาประกอบ ทัง้
คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้าง ความพอเพียง และต้นทนุเชือ้เพลงิ ต้นทนุการผลติ
ไฟฟ้า ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของโรงไฟฟ้าแตล่ะประเภท
 หากเปรียบเทียบกนัแล้ว โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปริมาณสงูท่ีสดุ คือ 895 กรัมตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง (ปัจจบุนัมีโรงไฟฟ้าท่ีใช้
เทคโนโลยีจบัเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture Storage - CCS แตก็่ต้อง
ใช้เงินลงทนุท่ีสงูมาก)
 เม่ือพิจารณาถึงจดุเด่นของโรงไฟฟ้ำที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้
เพลิง แม้วา่จะปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต�่ากวา่ถ่านหิน คือ 404 กรัม 
ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แต่ควันท่ีถูกปล่อยออกมานัน้ นอกจากจะมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยงัมีซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนท่ีอาจท�าให้เกิดมลภาวะในอากาศ 
 ส�าหรับพลงังานทางเลือกนัน้ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานได้จดัท�า “แผนพฒันำพลังงำนทดแทน
แห่งชำต ิ15 ปี” ขึน้ โดยในสว่นของ “พลังงำนลม” ซึง่พบได้ในหลายพืน้ท่ี
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ในประเทศไทย ทัง้ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ตอนบน ท�าให้มีการประเมินศกัยภาพและตัง้เป้าหมายในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานลมไว้ท่ี 800 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 แตก็่มีประเดน็เร่ือง
ความสม�่าเสมอและความแรงของลม
 สว่น “พลังงำนแสงอำทติย์” บริเวณภาคกลางตอนบนเช่ือมตอ่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือบางจงัหวดั มีคา่เฉลี่ยรายปีของพลงังานแสงอาทิตย์สงู
ถงึ 20 ล้านจลูตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ซึง่มีศกัยภาพผลติไฟฟ้าเฉลี่ย 0.6 ถงึ 1.4 
หน่วย (kWh) ตอ่ตารางเมตรตอ่วนั อย่างไรก็ดีการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์มีข้อจ�ากดัท่ีผลติได้เฉพาะชว่งเวลากลางวนั
 แผนพฒันาพลงังานทดแทนแห่งชาติ 15 ปี ของ พพ. จึงตัง้เป้าไว้
วา่ภายในปี 2565 จะผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ได้ไม่ต�่ากวา่ 500  
เมกะวตัต์
 ส�าหรับไฟฟ้าจาก “พลังน�ำ้” ในปัจจบุนันี ้สามารถผลติทัง้สิน้ 3,437.3 
เมกะวตัต์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 3,424.2 เมกะวตัต์ สว่นท่ีเหลอืมาจากกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน
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 พลงังานไฟฟ้าจาก “พลังงำนชีวมวล” เป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ี พพ. 
วางเป้าหมายการผลติไฟฟ้าให้ได้ 2,800 เมกะวตัต์ภายในปี 2554 และเพ่ิม
เป็น 3,700 เมกะวตัต์ ภายในปี 2565 จากปัจจยัสนบัสนนุด้านวตัถดุบิภายใน
ประเทศทัง้แกลบ ชานอ้อย เศษปาล์มน�า้มนั และเศษไม้ตา่งๆ ซึง่รวมแล้วกวา่ 
63 ล้านตนัตอ่ปี
 โรงไฟฟ้า “พลังงำนนิวเคลียร์” ถือว่ามีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 
ตอ่หนว่ยในระดบัต�่าและมีการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณท่ีน้อยมาก 
ในกระบวนการผลติไฟฟ้า
 ท่ีมาของพลงังานแตล่ะประเภทล้วนสะท้อนถงึต้นทนุ และการด�ารงอยู่
ของคน และ สิง่แวดล้อม ทางเลือกด้านพลงังานท่ีคนไทยต้องตระหนกั บน 
ข้อเทจ็จริงท่ีวา่ เราจะมีน�า้มนัใช้ได้เพียงพออีกแค ่41 ปี ขณะท่ีแหลง่แร่ยเูรเนียม
ซึง่เป็นเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีอายกุารใช้งานได้ 52 ปี และเม่ือน�า
ไปรีโปรเซสแล้วจะเป็นพลงังานท่ีใช้ตอ่ไปได้อีกหลายพนัปี สว่นถ่านหินจะมี
ใช้งานได้อีก 128 ปี และก๊าซธรรมชาติจะมีใช้เพียงพออีกแค ่ 61 ปี (ข้อมลู 
ผลส�ารวจระยะเวลาการใช้เชือ้เพลิงทัว่โลก ณ เดือนมกราคม 2552 จาก  
www.worldenergy.org)
 เรียนรู้.. เปิดใจ และ.. ปรับพฤตกิรรม เพื่อพลังงำนวันข้ำงหน้ำ
กันเถอะ



โอกาสและความเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะเดนิหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน แม้จะริบหร่ีแตก็่ใชว่า่จะหมดหวงั เน่ืองจากหากพิจารณาถงึ

ความจ�าเป็นและแนวโน้มการใช้พลงังานไฟฟ้าจากทัว่โลกท่ีเอียงไปทาง
ถ่านหินแล้ว นบัวา่ถ่านหินยงัคงเป็นเชือ้เพลงิท่ีเป็นไปได้ในการผลติไฟฟ้า
 ต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีเป็นเร่ืองยากถึงยากมากท่ีจะเกิด
ขึน้ในไทย เน่ืองจากกรณีการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในญ่ีปุ่ น ได้จดุประกายให้เกิดการตอ่ต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
รอบใหม่
 ความเห็นของนกัวิชาการอิสระอยา่ง ดร.พรำยพล คุ้มทรัพย์ 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อีกหนึ่งในผู้
เช่ียวชาญด้านพลงังานได้ให้ข้อมลูท่ีนา่สนใจ โดยประเมินวา่ในอีก 10-
15 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการใช้พลงังานไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึน้เฉลี่ยปี
ละ1,200 เมกะวตัต์ ท�าให้รัฐบาลและผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา
พลงังานอยา่งการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จ�าเป็นต้อง
วางแผนการจดัหาพลงังานให้สอดรับกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้
 นัน่คือ ท่ีมาของการจดัท�าแผนพฒันำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ หรือ 
Power Development Plants: PDP 2010 โดยตามแผนก�าหนดให้มี 
โรงไฟฟ้าหลากหลายเชือ้เพลิง โดยหนึง่ในนัน้ก็คือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

อนาคตใหม่ พลังงานไทย

“ถ่านหิน”
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ซึง่โรงแรกจะเข้าระบบในปี 2563
 อยา่งไรก็ตามแม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะถกูก�าหนดไว้ในแผน แตไ่มไ่ด้
หมายความวา่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าดงักลา่ว เพียงแตเ่ตรียมความ
พร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคตเทา่นัน้ “ดร.พรายพล” ระบุ
 “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นโครงการท่ีต้องบรรจไุว้ในแผน PDP เน่ืองจาก
ถือเป็นทางเลือกหนึง่ในการพฒันาพลงังานไทย เพราะนิวเคลยีร์เป็นพลงังาน
สะอาด เม่ือเทียบกบัถ่านหินและเชือ้เพลงิ อ่ืนๆ 
 นอกจากนีใ้นระยะยาวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยงัมีต้นทนุเชือ้เพลิงท่ีถกู
กวา่เม่ือเทียบเชือ้เพลงิอ่ืน แม้จะต้องลงทนุก่อสร้างสงูในชว่งแรก แตส่�าหรับ
ประเทศไทยไมห่มายความวา่จะต้องเกิดขึน้จริง เพราะรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  

เวชชาชีวะ ก็บอกชดัเจนวา่ไมต้่องการให้เกิดโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในรัฐบาลของเขา
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 เม่ือเกิดปัญหากับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในญ่ีปุ่ นก็ย่ิงตอกย�า้ว่า 
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศไทยเกิด
ยากเข้าไปอีก แตต้่องเข้าใจก่อนวา่
กรณีท่ีเกิดขึน้ในญ่ีปุ่ นเป็นอบุตัิเหตุ
ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีเหนือการ
ควบคมุ” เขากลา่ว
 ดร.พรายพล ยงับอกวา่ เหตกุารณ์
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ท่ีญ่ีปุ่ นได้ท�าให้เกิด
กระแสตอ่ต้านโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ขึน้
ทัว่โลกรวมถงึในประเทศไทย กลาย
เป็นอปุสรรคตอ่การท�างานของรัฐบาล
ชดุตอ่ๆ ไป ในการผลกัดนัโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ให้เกิดขึน้ในไทย ทา่มกลาง
ภาวะท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชิญกบัวิกฤตกิารขาดแคลนพลงังานในอนาคต
 “ถ้ำถำมว่ำโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์มีควำมเป็นไปได้หรือมีโอกำสเกดิ
ขึน้ในประเทศไทยมำกน้อยแค่ไหน ผมมองว่ำ เป็นไปได้ยำก เพรำะ 
ทกุภำคส่วนมีควำมสงสัยเร่ืองควำมปลอดภยั
 แต่ในควำมเป็นจริงแล้วโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์มีควำมปลอดภยัสูง
มำกเม่ือเทยีบกับถ่ำนหนิ แต่เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ที่ญ่ีปุ่นท�ำให้หลำยๆ 
ประเทศรวมทัง้ไทยต่ำงหันมำทบทวนแผนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์”
 อย่างไรก็ตาม ดร.พรายพล บอกว่า หากพิจารณาการใช้พลงังาน 
ทัว่โลกจะพบว่าเพ่ิมสงูขึน้ทุกๆ ปี ขณะท่ีการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
การใช้ยงัคงอยู่ท่ีถ่านหินเป็นหลกั เพราะเป็นเชือ้เพลิงท่ียงัมีอยู่มากในโลก 
ต้นทนุเชือ้เพลิงต�่า ขณะท่ีการพฒันาของเทคโนโลยีท�าให้ถ่านหินเร่ิมเป็น
พลงังานสะอาดและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึน้ สง่ผลให้หลายประเทศ
ของโลก เชน่ จีน สหรัฐอเมริกา หรือองักฤษ ให้ความส�าคญัในการผลติไฟฟ้า 
โดยใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิมากขึน้

ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ 
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 ประเทศไทยเองก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโรงเชน่กนั เพียงแตเ่หตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหินแมเ่มาะท�าให้ประชาชนไมไ่ว้วางใจกลายเป็นปัญหา
ท่ีถกเถียงกนัในสงัคมวา่จริงๆ แล้วถ่านหินเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมจริงหรือไม ่
แตต้่องยอมรับวา่ถ่านหินเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ ของการพฒันาพลงังานไฟฟ้า
ของประเทศให้มีความมัน่คงมากขึน้ ชว่ยลดภาระคา่ไฟเพราะต้นทนุการผลติ
ไฟฟ้าคอ่นข้างต�่า
 ดร.พรายพล ยงัมองถึงทางเลือกอ่ืนๆ ในการพฒันาพลงังานในไทย
นัน่คือ การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลติไฟฟ้านบัเป็นอีกทางเลือกท่ีดีเช่นกนั
เพราะต้นทนุต�่า อีกทัง้ก๊าซธรรมชาตยิงัเป็นพลงังานสะอาดประเภทหนึง่

 แตปั่ญหาคือ สัดส่วนกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของไทยที่จะสูงมำกถึง 70-80 
เปอร์เซน็ต์ กลำยเป็นควำมเส่ียง
อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ต่อควำมม่ันคง
ด้ำนพลังงำนของประเทศ หากก๊าซ
ธรรมชาตท่ีิป้อนให้กบัระบบการผลติ
ไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือหยุดการจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ เช่นท่ีเคยเกิดขึน้ใน
แหลง่ยาดานา ในสหภาพพมา่เม่ือปี
ท่ีผา่นมา จน กฟผ.ต้องแก้ไขปัญหา
ด้วยการหนัมาผลิตไฟฟ้าจากน�า้มนั
ดีเซลท่ีมีต้นทนุสงูกวา่ ท�าให้ประชาชน
ต้องแบกรับภาระคา่ไฟท่ีสงูขึน้
 ส่วนการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ
เหลว ( LNG) เพ่ิมมากขึน้ในอนาคต
เพ่ือส�ารองในกรณีท่ีก๊าซธรรมชาติไม่
เพียงพอตอ่การผลติไฟฟ้า ประชาชน
อาจจะต้องจา่ยคา่ไฟในอตัราท่ีสงูขึน้
เชน่กนั เพราะราคาก๊าซธรรมชาตขิึน้
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ลงตามราคาน�า้มันในตลาดโลกท่ี
ปัจจบุนัมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่ือง
 อีกทางเลือกหนึ่งคือการเพ่ิม
ปริมาณการน�าเข้าพลังงานไฟฟ้า
จากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว 
หรือพมา่ เชน่ มีแผนท่ีจะสร้างเข่ือน
เพ่ือผลติไฟฟ้าในแมน่�า้สาละวิน แม้
จะเป็นพลงังานสะอาด แตก่ารสร้าง
เข่ือนก็มกัจะเกิดการตอ่ต้านจากกลุม่ 
เอ็นจีโอ อีกทัง้การน�าเข้าพลงังานก็
ไมต่า่งจากการยืมจมกูคนอ่ืนหายใจ 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
พลงังานในท่ีสดุ
 “วนันีเ้ราต้องคิดแล้วว่าจะท�า
อยา่งไร จะยืมจมกูเพ่ือนบ้านหายใจ
หรือ ถ้าวนัหนึ่งเกิดปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศจนท�าให้เพ่ือนบ้าน
หยดุจา่ยไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติขึน้
มา จะเกิดอะไรขึน้กับประเทศไทย 
หรือเราจะต้องดับไฟเป็นช่วงๆ  

สลบักบัการจา่ยไฟฟ้าในบางพืน้ท่ี
 ขณะท่ีมาตรการการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ ถือวา่ไมส่อดคล้อง
กบัการใช้พลงังาน ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าท่ีประเทศไทยต้องใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ถงึปีละประมาณ 1,200 เมกะวตัต์ แตม่าตรการดงักลา่วชว่ยลด
การใช้ไฟฟ้าได้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้”
 เขายงับอกวา่ หลังจำกนีไ้ปภำครัฐจะต้องท�ำงำนให้หนักมำกขึน้ 
ในแง่ของกำรประชำสัมพนัธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับประชำชน ชีแ้จง
ถงึควำมจ�ำเป็นในกำรผลติไฟฟ้ำด้วยเหตุด้วยผลอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่
ปิดบงัหรือบอกควำมจริงแค่คร่ึงเดยีว 
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 “ต้องเปิดเผยความจริงท่ีมีอยูท่ัง้หมดให้ประชาชนรับทราบเพ่ือให้ประชาชน
ได้เรียนรู้และเข้าใจวา่ท�าไมเราถงึต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือนิวเคลยีร์ ซึง่เป็น
จดุเร่ิมต้นของการท�าความเข้าใจท่ีตรงกนั จะท�าให้คยุกนัได้งา่ยขึน้ ไมใ่ชว่า่
พอรัฐบาลจะสร้างโรงไฟฟ้าตา่งๆ ขึน้มา ประชาชนก็ตอ่ต้านอยา่งเดียวโดย
ไมฟั่งเหตแุละผล”
 ดร.พรายพล บอกอีกวา่ แนวโน้มการใช้พลงังานของทัว่โลก หนีไมพ้่น
เชือ้เพลงิถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังาน
ชีวมวล แต่ทกุเชือ้เพลิงล้วนมีข้อจ�ากดัทัง้ปริมาณท่ีมีการตัง้ค�าถามว่าจะมี
มากเพียงพอตอ่ความต้องการใช้พลงังานหรือไม ่ ขณะท่ีความพยายามท่ีจะ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาชว่ยลดการสญูเสยีไฟฟ้าท่ีจา่ยในระบบ หรือ Smart 
Grid ก็ล้วนมีข้อจ�ากดัเร่ืองต้นทนุท่ีสงู
 หากประเทศไทยไมต้่องการถ่านหิน หรือนิวเคลยีร์แล้วใช้ก๊าซธรรมชาต ิ
หรือพลงังานทดแทนเพียงอยา่งเดียว ผู้ใช้ไฟฟ้าก็ต้องยอมรับในเร่ืองของคา่ไฟ
ท่ีจะต้องจา่ยแพงขึน้ด้วย
 ..น่ีจงึเป็นที่มำว่ำ ท�ำไมในแผน PDP ของไทยจงึได้บรรจุโรงไฟฟ้ำ
ถ่ำนหนิและนิวเคลียร์เข้ำไว้ในแผน



ก ระทรวงพลงังาน นอกจากจะท�าหน้าท่ีก�ากบักิจการพลงังานของ
ประเทศแล้ว อีกภารกิจหนึง่คือการก�าหนดโครงกำรและมำตรกำร

รณรงค์และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ ลดการใช้
พลงังานในภาพรวมของประเทศลงให้ได้มากท่ีสดุ
 โดยมาตรการดงักลา่ว ประกอบไปด้วย มาตรการหลกั มาตรการ
สง่เสริม-สนบัสนนุ และการออกมาตรการสง่เสริมการใช้อปุกรณ์ประหยดั
พลงังาน
 เร่ิมจาก “มำตรกำรหลัก” ได้แก่ การบริหารจดัการพลงังานของ
โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม ท่ีจะต้องจดัสง่รายงานจดัการด้าน
พลงังานมายงักระทรวงพลงังาน โดยพบวา่ จ�านวนโรงงานควบคมุท่ีสง่
รายงานการจดัการพลงังานมีจ�านวน 2,411 ราย คดิเป็นประมาณ 65 
เปอร์เซน็ต์ ของจ�านวนโรงงานควบคมุทัง้หมดท่ีมีอยู ่3,695 แหง่
 สว่นอาคารควบคมุท่ีจดัสง่รายงานการจดัการพลงังานมีจ�านวน 
1,390 ราย คดิเป็นประมาณ 70 เปอร์เซน็ต์ ของจ�านวนอาคารควบคมุ
ทัง้หมด 1,982 แหง่ 
 ทัง้นีจ้ากการประเมินศกัยภาพการจดัการพลงังานโดยรวมของ
โรงงานและอาคารควบคมุ พบวา่ มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้เฉลีย่ 5 - 7 เปอร์เซน็ต์ 
โดยในปี 2553 มีเป็นผลประหยดัพลงังานรวม 108 ktoe (พนัตนัเทียบ

“เติมเต็ม” สมดุลพลังงานไทย

ระดมมาตรการ
ลดการใช้ไฟฟ้า
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เทา่น�า้มนัดบิ) ตอ่ปี คดิเป็นเงินท่ีประหยดัได้ประมาณ 2,700 ล้านบาทตอ่ปี 
แบง่เป็นผลประหยดัจากโรงงานควบคมุ 90 ktoeตอ่ปี ผลประหยดัจากอาคาร
ควบคมุ 18 ktoeตอ่ปี
 ผลประหยดัท่ีนา่พอใจ ท�าให้กระทรวงพลงังานวางแผนด�าเนินงานใน
ขัน้ตอนต่อไป นัน่คือ การมุ่งเน้นผลกัดนัและเพ่ิมการสนบัสนนุการด�าเนิน
การ “จดักำรพลังงำนตำมกฎหมำย” ให้มากขึน้ ผา่นการก�ากบัดแูลใกล้ชิด 
และเน้นกิจกรรมเชิงรุก ผลกัดนัการจดัการพลงังานของประเทศให้สอดคล้อง
กบัมาตรฐานการจดัการระดบัสากล (ISO 50001) มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ วิธี
การ การออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน ท่ีประกาศเป็นกฎกระทรวง
ประกาศใช้เม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2552 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่20 มิถนุายน 
2552 ท่ีผา่นมา
 กระทรวงพลงังานได้ลงนาม
เอ็มโอยกูบั 5 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้แก่ กทม. เทศบาลนคร
เชียงใหม ่เทศบาลเมืองพทัยา เทศบาล
นครราชสีมา เทศบาลหาดใหญ่ เม่ือ
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 น�าร่อง
ตรวจประเมินแบบก่อสร้างอาคาร จดัตัง้ศนูย์ประสานงานการออกแบบอาคาร 
เพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือให้บริการข้อมลูขา่วสาร ให้ค�าปรึกษา โดยปัจจบุนั
คณะกรรมการควบคมุอาคารและโรงงานได้ตรวจแบบอาคารและโรงงาน 
ไปแล้ว 57 แหง่ และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพ่ือให้ความเหน็ชอบ
 ส�าหรับ “มำตรกำรส่งเสริม - สนับสนุน” กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากกองทนุเพ่ือสง่
เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ปีงบประมาณ 2551 จ�านวน 525 ล้านบาท เพ่ือสง่
เสริมการลงทนุด้านอนรัุกษ์พลงังานและพลงังานทดแทน หรือ ESCO Fund
 แบง่เป็นโครงการ ESCO Fund ระยะที่1 (2551-2553) ซึง่เสร็จสิน้
โครงการไปแล้ว โดยได้ส่งเสริมการลงทนุในโครงการอนรัุกษ์พลงังานและ
พลงังานทดแทนไปแล้วทัง้สิน้ 33 โครงการ คดิเป็นงบประมาณท่ีใช้ร่วมลงทนุ
และสง่เสริมการลงทนุรวม 328.75 ล้านบาท ก่อให้เกิดมลูคา่การลงทนุรวมทัง้
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

สิน้ 3,309.68 ล้านบาท และเกิดผลประหยดัพลงังานเป็นมลูคา่ 545.46 ล้าน
บาทตอ่ปี หรือคดิเป็นผลประหยดั 15.63 ktoe ตอ่ปี
 โครงการ ESCO Fund ระยะที่ 2 (2553-2555) อยูร่ะหวา่งด�าเนินการ 
โดยพพ.ได้รับจดัสรรงบประมาณในปี 2553 จ�านวน 525 ล้านบาท โดยปัจจบุนั
ได้อนมุติัโครงการลงทนุจ�านวน 10 โครงการ คิดเป็นเงินลงทนุรวม 2,206  
ล้านบาท ประมาณมลูคา่ผลประหยดั 246 ล้านบาทตอ่ปี หรือคดิเป็นปริมาณ 
9.42 ktoe ตอ่ปี
 นอกจากมาตรการหลกัและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว 
กระทรวงพลงังานยงัจดัท�า “มำตรกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
อนุรักษ์พลังงำน” สนบัสนนุสถานประกอบการทัง้ท่ีเป็นนิตบิคุคลและ บคุคล
ธรรมดา ให้เกิดการใช้เคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีผลตอ่การประหยดัพลงังาน 
โดยสนบัสนนุเงินลงทนุ 20 เปอร์เซ็นต์ ของมาตรการท่ีสามารถลดการใช้
พลงังานได้อยา่งเป็นรูปธรรม
 อาทิ บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถ่ีสงู อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ท่ีใช้กบัเคร่ืองอดัอากาศ ฉนวนกนัความร้อนในทอ่และพืน้ผิว อปุกรณ์
ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ท่ีใช้กบัเคร่ืองสบูน�า้ มอเตอร์ประสทิธิภาพสงู และ
มาตรการควบคมุก�าลงัไฟฟ้าส�าหรับแสงสวา่ง เป็นต้น โดยมีวงเงินสนบัสนนุ
สงูสดุไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ราย และวงเงินสนบัสนนุต�า่สดุ 50,000 บาท
ตอ่ราย ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา มีผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 68 
ราย โดยได้สนบัสนนุวงเงินไปแล้ว 37,526,823 ล้านบาท
 นอกจากนีย้งัใช้ “มำตรกำรภำษี” จงูใจให้เกิดการใช้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน โดยขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากรตอ่เน่ืองถงึปี 2555 โดยความร่วมมือของกระทรวงพลงังาน กบั
กระทรวงการคลงั ซึง่ปัจจบุนักรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือขยายระยะเวลาของมาตรการภาษีดงักลา่วออกไปอีกระยะ
 ในสว่นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พพ.ได้ก�าหนดอปุกรณ์ประหยดั
พลงังานท่ีใช้ในโรงงานและสถานประกอบการให้เข้าขา่ยได้รับสทิธิจากมาตรการ
นี ้เชน่ หม้อไอน�า้ (Boiler) เคร่ืองท�าน�า้เยน็ส�าหรับระบบปรับอากาศ (Chiller) 
และเคร่ืองท�าน�า้ร้อนชนิดฮีทป๊ัม (Heat Pump) เป็นต้น
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 นอกจากนีย้งัจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษีได้เพ่ิม
เติมอีกจ�านวน 25 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมท่ีสามารถน�ามาหักลดหย่อนได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เท่ากบัว่าสามารถลดหย่อนได้ถึง 125 เปอร์เซ็นต์  
ของคา่ใช้จา่ยในการซือ้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน
 ด้านการออก “มำตรฐำนอุปกรณ์” ปัจจบุนั พพ.ได้เร่งสนบัสนนุอยา่ง
จริงจงั เบือ้งต้นได้ออกฉลากประสทิธิภาพสงูใน 4 ผลติภณัฑ์ไปแล้ว ได้แก่ 
เตาหงุต้มในครัวเรือนท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี กระจกกนัความ
ร้อน ฉนวนใยแก้ว และอปุกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
 โดยผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
แล้ว 38 ราย และได้ออกฉลากไปแล้วทัง้สิน้ใน 4 อปุกรณ์ดงักลา่ว จ�านวน 
2,701,386 ใบ ท�าให้เกิดผลประหยดัพลงังานได้สงู 2,254 ล้านบาทตอ่ปี และ
ลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถงึ 380,000 ตนัตอ่ปี
 นอกจากนี ้ พพ.ยงัจะได้เตรียมผลกัดนัการออกกฎกระทรวงในเร่ือง
อปุกรณ์ และวสัดปุระสทิธิภาพสงูเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานในอีก 8 ผลติภณัฑ์ 
อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เยน็ พดัลมไฟฟ้า เคร่ืองท�าน�า้เยน็ส�าหรับระบบปรับ
อากาศ กระจก เคร่ืองท�าน�า้อุน่ไฟฟ้า หม้อหงุข้าวไฟฟ้า และกระตกิน�า้ร้อน 
 พพ.ยงัอยูร่ะหวา่งการจดัท�าร่างมาตรฐานและร่างกฎกระทรวงจ�านวน 
33 ผลติภณัฑ์ ท่ีส�าคญัๆ อาทิ โทรทศัน์จอแบน เคร่ืองเสยีงภายในบ้าน เตารีด 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ กาต้มน�า้ และเตาไมโครเวฟ เป็นต้น 
 สว่นอปุกรณ์ และวสัดเุพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน ขณะนีพ้พ. อยูร่ะหวา่ง
ศึกษาจัดท�าร่างกฎกระทรวงและร่างมาตรฐานเพ่ิมเติมจ�านวน 7 ชนิด  
อาทิ เคร่ืองท�าน�า้ร้อน/น�า้เยน็ หลงัคา อิฐมวลเบา และแผน่ยิปซมั เป็นต้น
 อยา่งไรก็ตาม แม้วา่กระทรวงพลงังานจะมีมาตรการสง่เสริม สนบัสนนุ
การใช้พลงังานเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและคุ้มคา่มากท่ีสดุ ทวา่ความต้องการ
ใช้พลงังานของประเทศท่ียงัคงเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่ืองตามการขยายตวัทางด้าน
เศรษฐกิจ สง่ผลให้ไทยไมส่ามารถลดก�าลงัการผลติไฟฟ้าลงได้ 
 ดงันัน้มำตรกำร หรือโครงกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวมำในข้ำงต้นจงึเป็น
เพยีง “ส่วนเสริม” ที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร แม้ว่ำจะสำมำรถลดกำรใช้
พลังงำนลงได้เพยีงส่วนหน่ึงเท่ำนัน้
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ผ่านมุมมอง กูรู
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“ภาคอตุสาหกรรม” ถือเป็นอีกฟันเฟืองหนึง่ท่ีมีบทบาทส�าคญั
ตอ่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดย 40-50 เปอร์เซน็ต์ ของ

อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) มาจากภาคนี ้
 ขณะเดียวกนัภาคอตุสาหกรรม ยงัถือเป็นภาคท่ีมีปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าท่ีสงูถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวม
ของประเทศ
 พยุงศักดิ์ ชำตสุิทธิผล ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “สมดลุพลงังานไฟฟ้า เพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมยัง่ยืน” โดยระบวุา่ แม้ภาครัฐจะพยายามสง่เสริมการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนอ่ืนๆ มาเป็นทางเลอืกในการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
กระแสหลกัอยา่งน�า้มนั และก๊าซธรรมชาติ ท่ีมีราคาปรับตวัสงูขึน้โดย
ราคาน�า้มนัดิบขึน้ไปแตะระดบัมากกวา่ 100 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล 
ขณะท่ีมีปริมาณส�ารองเชือ้เพลงิดงักลา่วของโลกลดลงเร่ือย ๆ
 พร้อมไปกบัการปรับตวัของภาคประชาชน และภาคเอกชนเพ่ือ
ลดและใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เช่น การปรับตวัของภาค
เอกชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ขึน้มาใช้เองภายใน
โรงงาน โดยก�าลงัการผลติไฟฟ้าท่ีเหลอืยงัสง่กลบัมาจ�าหนา่ยให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

กระทบเศรษฐกิจไทย

เอกชนห่วง
ส�ารองไฟฟ้า
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 ทวา่ในทศันะของเขาเห็นวา่ แนวทางดงักลา่วจะลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าโดยรวมได้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ เม่ือเทียบกบัปริมาณความต้องการใช้
ท่ีมีคอ่นข้างสงู ขณะท่ีพลงังานทดแทนท่ีมีข้อจ�ากดัมากมาย เช่น ข้อจ�ากดั
ด้านวตัถดุบิ ข้อจ�ากดัด้านต้นทนุการด�าเนินการท่ีสงูมาก เป็นต้น 
 ท�ำให้กังวลว่ำในอนำคตกำรพัฒนำเศรษฐกิจจะสะดุดลงหำก
พลังงำนไฟฟ้ำไม่มีควำมม่ันคงเพยีงพอ
 ทัง้นีจ้ากสถิติในปี 2553 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak) ของ
ประเทศไทยสงูสดุตอ่เน่ืองนบั 10 ครัง้ โดย Peak ของการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้
เป็น 24,009.9 เมกะวตัต์ เม่ือเวลา 14.00น. ของวนัท่ี 10 พฤษภาคมท่ี 
ผา่นมา ท�าลายสถิต ิPeak ของปี 2552 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน ท่ีระดบั 22,044.9 
เมกะวตัต์ หรือเทา่กบัเพ่ิมสงูขึน้ 8.9 เปอร์เซน็ต์
 นอกจากนี ้ตวัเลขดงักลา่วยงัสงูกวา่คา่พยากรณ์ของแผนพฒันาก�าลงั
ผลติไฟฟ้าของประเทศ (PDP) 2010 ถงึ 700 เมกะวตัต์
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 โดยตามแผน PDP 2010 พยากรณ์วา่ในปี 2553 Peak จะอยูท่ี่ระดบั 
23,249 เมกะวตัต์
 “ภาคอตุสาหกรรมเองก็ปรับตวัเองมากแล้ว เพ่ือลดการพึง่พาพลงังาน
ไฟฟ้าจากทางภาครัฐอย่าง กฟผ.และเน้นในเร่ืองของการใช้พลงังานอย่าง 
คุ้มคา่มากท่ีสดุ”
 พยงุศกัดิ ์เช่ือวา่ ท้ำยที่สุดแล้วประเทศไทยรวมทัง้ทั่วโลกกย็งัต้อง
พึ่งพำกำรผลิตไฟฟ้ำจำก “ถ่ำนหนิ” และ “นิวเคลียร์” เพรำะมีควำม
ม่ันคงด้ำนพลังงำน และยังมีต้นทุนกำรด�ำเนินงำนที่ต�่ำกว่ำกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
 แม้ผู้คนจ�านวนหนึง่จะตอ่ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
แตเ่ขาระบวุา่ปัจจบุนัระบบการควบคมุความปลอดภยัหรือเทคโนโลยีตา่งๆ มี
ความทนัสมยัมากขึน้ สะอาดขึน้ สกัวนัหนึง่คนจะยอมรับในท่ีสดุ
 ในทศันะของประธานส.อ.ท.ยงัเหน็วา่ “ถ่ำนหนิ” จะเป็นทำงออกที่
ดทีี่สุดส�ำหรับประเทศไทยในเวลำนีท้ี่ก๊ำซธรรมชำตใินอ่ำวไทยจะใช้ได้
อีก 25-30 ปีหำกยังไม่มีกำรค้นพบแหล่งใหม่ๆ เพิ่มขึน้ ไมเ่ชน่นัน้ก็ต้อง
เพ่ิมการน�าเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลเอ็นจี) ในอนาคต ราคาจะถกูหรือ
แพงก็ขึน้อยูก่บัราคาน�า้มนัในตลาดโลก นัน่หมายความวา่ แทนท่ีคนไทยจะ
ได้ใช้พลงังานราคาถกูกลบัต้องควกักระเป๋าจา่ยเพ่ิมขึน้
 ขณะที่นิวเคลียร์ ถอืเป็นพลังงำนสะอำดอย่ำงหน่ึง ที่ทั่วโลกให้กำร
ยอมรับและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เชน่ ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส 

และญ่ีปุ่ น แตส่�าหรับประเทศไทยอาจ
จะต้องใช้เวลาสร้างการยอมรับท่ีนาน
กวา่โรงไฟฟ้าถ่านหิน
 ทัง้นีข้้อมลูของกระทรวงพลงังาน
ระบวุา่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทปล่อย
ออกมาในระหว่างการผลิตไฟฟ้า
ต่อ 1 หน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงนัน้  
โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ปล่อยพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
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ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ออกมำน้อยที่สุด เท่ำกับ 6 กรัมต่อหน่วย  
เทียบเทา่กบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้
 ขณะท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 800 กรัม
ตอ่หนว่ย หรือมากกวา่โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ถงึ 130 เทา่
 สว่นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
427 กรัมต่อหน่วย โรงไฟฟ้าท่ีใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัมตอ่หนว่ย 
และโรงไฟฟ้าจากพลงังานลม ปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 22 กรัมตอ่
หนว่ย
 “อำจจะต้องใช้ระยะเวลำไม่
ต�่ำกว่ำ 10 ปีขึน้ไปกว่ำที่ ผู้คนจะ
เข้ำใจและยอมรับกำรเกดิขึน้ของ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ แต่ภำคเอกชน
เองกยั็งไม่อยำกให้ปิดประตสู�ำหรับ
ทำงเลือกนี ้ เพรำะในอนำคตเช่ือ
ว่ำเทคโนโลยี ในกำรก่อสร้ำงและ
ก�ำกับดูแลโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์จะ
พฒันำไปมำกยิ่งขึน้ น่ันย่อมหมำย
ถงึระบบควำมปลอดภยัที่จะดขีึน้ตำมไปด้วย”
 ประธาน ส.อ.ท.ยงับอกด้วยวา่ ส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ท่ีเกิดปัญหา
ในญ่ีปุ่ น ไมไ่ด้เกิดจากเทคโนโลยีท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน เพราะเทคโนโลยีท่ีใช้ถือวา่
เป็นเจนเนอเรชัน่ท่ี 2 ของนิวเคลียร์ ท่ีหลายๆประเทศทัว่โลกก็ใช้กนั
 แต่เหตุกำรณ์ระเบิดของโรงไฟฟ้ำฟูกูชิมะนัน้เกิดจำกภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำตทิี่รุนแรงมำกที่สุดครัง้หน่ึงในประวัตศิำสตร์ญ่ีปุ่น



ป ริมาณการใช้พลงังานของโลกและประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึน้อย่าง 
ต่อเน่ือง บนข้อจ�ากดัของปริมาณการผลิต โดยเฉพาะปริมาณ

ส�ารองน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติของโลกท่ีมีการคาดการณ์กนัวา่จะหลง
เหลืออยูไ่มถ่งึร้อยปี
 สิ่งเหล่านีน่ี้เองท่ีกลายเป็นแรงบีบให้ทัว่โลกหนัมาแสวงหาตวั
ชว่ยอยา่งพลงังานทางเลือก โดยหวงัวา่ในอนาคตจะเพ่ิมสดัสว่นการใช้
พลงังานเหลา่นีท้ัง้การใช้ในภาคขนสง่ ภาคครัวเรือน ภาคอตุสาหกรรม 
และภาคการผลติไฟฟ้า
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของการผลติและการใช้พลงังานทางเลือกใน
ปัจจบุนั ยงัคงวนเวียนอยูท่ี่เร่ืองต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยท่ียงัสงูเม่ือเทียบ
กบัพลงังานหลกั (น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน) ขณะท่ีแหลง่วตัถดิุบยงั
มีน้อยไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
 ปัญหาท่ีส�าคญัอีกประการหนึง่ คือ การยอมรับของภาคประชาชน 
เช่น กรณีการเกิดขึน้ของ “โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์” ท่ีได้รับการ 
ตอ่ต้านจากคนในพืน้ท่ีท่ีคาดวา่จะใช้เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟ้าดงักลา่ว เน่ืองจาก
กงัวลในเร่ือง “มำตรฐำนควำมปลอดภยั” หากเกิดกรณีการร่ัวไหลหรือ
การปนเปือ้นของกมัมนัตภาพรังสี วิธีการท�าลายกากปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
เป็นต้น

ทางเลือกแก้วิกฤติพลังงาน?

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
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 แล้วทางออกของความมัน่คงด้านพลงังานไทย โดยเฉพาะในภาคการ
ผลติไฟฟ้า อยูต่รงไหน?
 มนูญ ศิริวรรณ ผู้ เช่ียวชาญด้านพลงังาน ฉายภาพปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในปี 2553 ของไทยวา่ เพ่ิมขึน้ประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์ เม่ือเทียบกบัปี 
2552 เห็นได้จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงูสดุท�าลายสถิติ
ถงึ 10 ครัง้
 ส่วนปริมาณการใช้น�า้มนัของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ีวนัละ 7 แสนบาร์เรล 
เพ่ิมขึน้ 1-2 เปอร์เซน็ต์ (ทัง้น�า้มนัท่ีผลติได้เองในประเทศ และน�า้มนัน�าเข้า) 
แม้ปริมาณการใช้น�า้มนัของไทยจะเพ่ิมขึน้ไม่มากนกั แตห่ากพิจารณาจาก
มลูคา่การน�าเข้าน�า้มนัในปี 2553 จะพบวา่มลูคา่การน�าเข้าน�า้มนัขยบัจาก 
7 แสนล้านบาท เป็น 1 ล้านล้านบาท เป็นไปตามระดบัราคาน�า้มนัในตลาด
โลกท่ีปรับตวัสงูขึน้
 ด้านปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตเิพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 
พบวา่ยงัมีสดัสว่นท่ีสงูถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ ของปริมาณการผลติไฟฟ้าทัง้ประเทศ 
โดยมีสดัส่วนการใช้มากกว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาท่ีมี
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตเิพ่ือผลติไฟฟ้าในสดัสว่นเพียง 50 เปอร์เซน็ต์ ท่ี
เหลือจะเป็นการใช้พลงังานประเภทอ่ืนๆ เชน่ พลงังานนิวเคลียร์
 แนวโน้มการใช้และการผลติพลงังาน พบวา่หลายๆ ประเทศหนัมาพึง่พา 
“พลังงำนทำงเลือก” มากขึน้ เช่น พลงังานจากพืชหมนุเวียน อาทิ ปาล์ม
น�า้มนั อ้อย ข้าวโพด มาผลติเป็นเอธานอล ไบโอดีเซลเพ่ือผสมในน�า้มนั หรือ
พลงังานทางเลือกใหม่ๆ  เชน่ เซลล์แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวภาพ 
พลงังานชีวมวล หรือแม้แตพ่ลงังานนิวเคลียร์ มาผลติกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
 มนญู ยงัให้ความเหน็อีกวา่ การหนัไปแสวงหาพลงังานทางเลอืกไมใ่ช่
เร่ืองใหม ่โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ ซึง่ในประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วอย่างยโุรป หรือสหรัฐอเมริกา มีพลงังานนิวเคลียร์ใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากมีต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยท่ีต�่ากวา่ แม้ชว่งแรกของการ
ด�าเนินงานจะต้องใช้เมด็เงินลงทนุมลูคา่มหาศาลก็ตาม
 โดยประเทศเยอรมนี ฝร่ังเศส สหรัฐฯ ใช้พลงังานนิวเคลียร์ในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั เชน่เดียวกบัญ่ีปุ่ นก็มีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์  
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สว่นประเทศในกลุม่อาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือพมา่
เองก็มีแผนท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ จนขณะนีพ้ลงังานประเภท
นีก้ลายเป็นเทรนด์พลงังานของโลกไปแล้ว
 “ผมก็เข้าใจว่าท�าไมถึงมีการต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทัง้จากกลุ่ม 
เอน็จีโอและชาวบ้าน แตก็่ไมใ่ชว่า่ประเทศไทยจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าประเภท
นีใ้นอีก 1-2 ปี 
 เร่ืองนีต้้องว่ำกันยำว 10 ปี หรือ 15 ปี เพยีงแต่ตอนนีเ้รำต้อง
ตดัสินใจเลือกแล้วว่ำจะเอำหรือไม่เอำโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
  ถ้าไม่เอาในอนาคตประเทศไทยจะใช้พลงังานจากแหลง่ไหน เพราะ
กระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าตอนนีก้ลายเป็นไม่เอาโรงไฟฟ้าทกุอย่างไม่ว่าจะ
เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาต ิหรือ 
ถ่านหิน เป็นเชือ้เพลงิ
 ขณะท่ีประเทศไทยต้องใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง ถ้าไปซือ้กระแสไฟฟ้า
หรือแหลง่พลงังานจากประเทศอ่ืนๆ ก็
คงไม่ดีแน่นอน เพราะเท่ากบัเรายืม
จมกูคนอ่ืนหายใจ ท�าให้ประเทศไทย
ไมมี่ความมัน่คงด้านพลงังาน หากเกิด
ปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ เขา
ก็จะไมข่ายไฟฟ้าให้เรา หยดุสง่ก๊าซฯ
ให้เราแล้วประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร”
 ส�าหรับกรณี “ไม่เอำโรงไฟฟ้ำ” นัน้ เขาระบวุา่ ทกุๆ ฝ่ายไมว่า่จะเป็น
รัฐบาล กลุม่เอน็จีโอหรือคนในชมุชน ควรจะแสดงควำมจริงใจในกำรแก้ไข
ปัญหำนีร่้วมกันไม่ควรปกปิดข้อมูลควำมจริงที่เป็นประโยชน์กับส่วน
รวม และควรตัง้ใจแก้ปัญหานีอ้ยา่งจริงจงั ต้องคยุกนัมากขึน้เพ่ือสร้างความ
เข้าใจท่ีตรงกนัวา่ท�าไมถงึต้องมีโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ หรือท�าไมประเทศไทยควรจะ
มีแหลง่พลงังานเป็นของตนเอง ดีกวา่การไปซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน
 อย่างไรก็ตาม กำรให้ข้อมูลของรัฐบำลในอดีตที่ผ่ำนมำหลำยๆ 
ครัง้ อำจจะส่ือ หรือส่งข้อควำมไปยังประชำชนไม่ชัดเจน หรือไม่เป็น

มนูญ ศิริวรรณ
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จริงดังที่พูดไว้ รวมทัง้วิธีกำรเข้ำถึงประชำชนอำจจะยังไม่เหมำะสม  
เชน่ นกึจะไปตัง้โครงการก็ท�าเลย ไมมี่การสอบถามความเหน็ของคนในพืน้ท่ีก่อน 
และเม่ือเกิดปัญหาขึน้ก็ท�าให้ประชาชนในพืน้ท่ีเกิดความไมเ่ช่ือถือ และตอ่ต้าน 
ซึง่จดุนีเ้องท�าให้กลุม่เอน็จีโอเข้ามามีบทบาทและความเข้มแข็งมากขึน้
 เขากล่าวในตอนท้ายว่า ถึงเวลำที่หลำยฝ่ำยต้องหันหน้ำมำพูด
ควำมจริง และใช้ควำมจริงใจกันมำกขึน้ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
สิ่งที่ต้องค�ำนึงถงึอันดบัแรกคือ “ควำมม่ันคงด้ำนพลังงำน”
 แม้ในปัจจบุนัไทยอาจจะยงัไมมี่ปัญหา แตจ่ากข้อเทจ็จริงแล้วประเทศไทย
น�าเข้าไฟฟ้าจากลาวมากเป็นดบัต้นๆ รวมทัง้จากกมัพชูา และต้องน�าเข้าก๊าซ
ธรรมชาตจิากพมา่ และมาเลเซียเพ่ือมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในภาคอตุสาหกรรม
และใช้เพ่ือผลติไฟฟ้าอีกด้วย
 ดงันัน้ในอนาคตจงึย่ิงมีความเสี่ยงสงูขึน้ หากประเทศไทยเกิดความ
ขดัแย้งกบัประเทศเหลา่นี ้ หรือไมส่ามารถซือ้พลงังานไฟฟ้าได้ รวมทัง้การท่ี
ผู้ผลติสามารถก�าหนดราคาซือ้ขายไฟฟ้าได้เอง เม่ือถงึเวลานัน้ประเทศไทยก็
จะล�าบาก อีกทัง้หลายประเทศเร่ิมวางแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ขึน้มาแล้ว 
เกรงวา่ไทยอาจจะเสยีโอกาสในเร่ืองแหลง่พลงังาน ซึง่จะกระทบตอ่เศรษฐกิจ
โดยภาพรวมของประเทศ
 “กรณีท่ีเลวร้ายท่ีสดุหากโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์เกิดอบุตัิเหตขุึน้
มา ประเทศไทยก็หนีไมพ้่นแน่นอน เพราะมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์เกิด
ขึน้รอบๆ บ้านเรามีอยูห่ลายโรง
 แตอ่ยา่งไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ท่ีพฒันาไปมาก 
ท�าให้โอกาสท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์จะเกิดอบุตัเิหตนุัน้ยากมาก” มนญู 
กลา่ว
  “โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์” จงึไมน่า่กลวัอยา่งท่ีคดิ ขอเพียงมีระบบ
การควบคมุท่ีเข้มงวดตลอดกระบวนการ ตัง้แตก่ารก่อสร้างไปจนถงึการผลติ
ไฟฟ้า มีการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานโลก บนการตรวจสอบกนัเองท่ี
เข้มแข็งของภาคประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ
 ..ภำยใต้ควำมคดิร่วมกันแบบไม่แบ่งแยก น่ันจงึจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศได้อย่ำงยั่งยืน



ไมเ่พียงประเทศไทยเทา่นัน้ท่ีก�าลงัจะเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลน
พลงังานในอนาคต แตท่ัว่โลกตา่งก็ตกอยูใ่นภาวะเดียวกนัและหลายๆ 

ประเทศเร่ิมหนัมาพึง่พาการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน และนิวเคลียร์ โดย
เฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน อยา่งประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ท่ีขยบั
ตวัในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั แม้วา่ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ิงจะประสบปัญหาสาร
กมัมนัตรังสีร่ัวไหลในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปเม่ือไมน่านมานีก็้ตาม
 ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ อาจารย์ประจ�าสถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาต ิสริินธร (SIIT) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ความเหน็ในเร่ือง
นีว้า่ ปัจจบุนัทัว่โลกมีปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงทางด้านพลงังานอยู่
แล้ว เชน่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากเกิดเหตกุารณ์สนึามิจนสง่ผลกระทบตอ่
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีเป็นพลงังานหลกัในการผลติไฟฟ้า และเกิดปัญหา
พลงังานไฟฟ้าไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ
 หรืออย่างประเทศไทยแม้จะยงัไม่ต้องเผชิญปัญหาท่ีหนกัหน่วง
เหมือนท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น แต่โดยโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยพบวา่มีความเสี่ยงตอ่ความมัน่คงในการผลติไฟฟ้าเชน่กนั
 เน่ืองจากการผลติไฟฟ้าสว่นใหญ่ของไทยยงัคงใช้เชือ้เพลงิท่ีมา
จากก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าในสดัสว่นท่ีมาก
ถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ สดัสว่นดงักลา่วถือวา่มีความเสี่ยงสงูมาก หากเกิด

ทางเลือก-ทางรอดพลังงานไทย

“ถ่านหิน-นิวเคลียร์”
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ปัญหากบัระบบการผลิตก๊าซธรรมชาติป้อนเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ในอนาคต
 ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัจากกรณีทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตใินพมา่ไมส่ามารถป้อน
ก๊าซธรรมชาตใิห้กบัปตท.ได้ หรือในครัง้ท่ีทอ่ก๊าซธรรมชาตร่ัิวในอา่วไทยท�าให้
ต้องหยดุสง่ก๊าซธรรมชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ต้องหนัไปใช้น�า้มนัดีเซลและน�า้มนัเตาบางสว่นเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าแทน 
สง่ผลให้ต้นทนุคา่ไฟฟ้าอตัโนมตัผินัแปร (FT) ปรับตวัสงูขึน้
  ดร.ธวชัชยั มองวา่ หากประเทศไทยเพ่ิมสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าท่ีมา
จากถ่านหิน จะท�าให้ต้นทนุคา่ไฟฟ้าอตัโนมตัผินัแปร (FT) เพ่ิมขึน้ไมม่ากเทา่ 
เชือ้เพลงิอ่ืน เพราะต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยถือวา่ต�า่มาก เชน่เดียวกบัโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ แม้ในระยะเร่ิมแรกของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์จะมีต้นทนุสงู
มากแตใ่นระยะยาวต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยจะถกูลง
 ทว่า การท่ีมีกลุ่มคนบางกลุ่มในประเทศไทยออกมาต่อต้านทัง้ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์นัน้ สว่นตวัถือเป็นเร่ืองปกต ิเน่ืองจาก
ประเทศไทยยงัขาดความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยั ท�าให้เกิดค�าถาม 
ตามมา เชน่ ปลอดภยัจริงหรือ ไมเ่ป็นอนัตรายจริงหรือ เป็นต้น
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

 นัน่เป็นเพราะประชาชนไทยยงัไมไ่ด้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเพียงพอท�าให้
เกิดความหวาดกลวัและยดึติดกบัภาพการระเบิดของปฏิกรณ์นิวเคลียร์เม่ือ
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วแทบจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจบุนั 
เน่ืองจากการน�าปฏิกรณ์นิวเคลยีร์ไปสร้างเป็นระเบดิต้องใช้ความเข้มข้นของ
ธาตยุเูรเนียมท่ีสงูกวา่ 90 เปอร์เซน็ต์ ในขณะท่ีการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ใช้
ความเข้มข้นเพียง 3 เปอร์เซน็ต์ ถือวา่เป็นความเข้มข้นท่ีต�่ามาก เม่ือเทียบกบั
ระเบดินิวเคลยีร์ ดงันัน้สิง่ส�าคญัคือการเสริมสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องให้กบั
ประชาชน
 “สิ่งที่จ�ำเป็นคือกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน

ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ส่ือมวลชน
ถือว่ำมีควำมส�ำคัญที่จะช่วย
สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถกูต้องให้กับ
ประชำชนทัง้ข้อดแีละข้อเสีย
 เช่น บอกว่ำโรงงำนไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ท�ำให้พลังงำนมีรำคำ
ถกูลง และเรำกต้็องบอกเขำด้วย
ว่ำมีโอกำสที่จะเกดิอุบตัเิหตุ แต่
ได้ป้องกัน ควบคุมที่ดแีล้ว ต้อง
ให้ข้อมูลเขำทัง้สองด้ำน”
 นอกจากนี ้ยงัมองวา่ ท่ีผา่นมา
ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไม่
กล้าท่ีจะผลกัดนัโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อยา่งจริงจงั ท�าให้
การพฒันาพลงังานในประเทศไทย
ก้าวไปสู่ปัญหาความมั่นคงด้าน
พลงังาน และเกิดการต่อต้านโรง
ไฟฟ้าทกุรูปแบบ แม้แตโ่รงไฟฟ้าท่ี
ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ

ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 
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 ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว โดยระบุว่า
ประเทศไทยมีความสามารถพฒันาโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ แตใ่นความเป็นจริง 
โรงไฟฟ้ำชีวมวลไม่สำมำรถทดแทนพลังงำนกระแสหลักได้ จำกข้อ
จ�ำกัดในเร่ืองวัตถุดิบที่ขึน้อยู่ กับฤดูกำล เช่น โรงไฟฟ้าท่ีใช้แกลบเป็น 
เชือ้เพลงิ ก็ยงัขาดแคลนแกลบ
 อีกทัง้ในชว่งท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ โดยเฉล่ียจะสงูถงึ 20,000 
เมกะวตัต์ ในชว่งหน้าร้อน โรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีก�าลงัการผลติไมเ่พียงพอท่ีจะ
รองรับความต้องการใช้ไฟในชว่งดงักลา่ว ท�าให้เช่ือได้วา่ในอนาคตประเทศไทย
อาจจะหนีไมพ้่นท่ีจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้านพลงังานของประเทศ
 “จริงๆ ทางออกในการแก้ไขปัญหาพลงังานของไทย มีอยู ่2 ทางเลือก 
ได้แก่ การซือ้ไฟฟ้ามาจากข้างนอก เชน่ ไทยไปซือ้ไฟฟ้าจากจีน หรือ จากลาว 
แตก็่มีความเสีย่ง ถ้าเขาไมข่ายให้เราก็แย ่อีกทางเลอืกหนึง่ท่ีดีท่ีสดุ คือ เราต้อง
พึง่พาตนเองด้วยการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”
 เขายงับอกวา่ ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีได้จากอา่วไทย  
มาผลติไฟฟ้าเป็นหลกั ซึง่นบัวนัมีแตจ่ะร่อยหรอลงไป ในขณะท่ีแหลง่พลงังาน
อย่างอ่ืน เช่น พลงังานจากน�า้ ต้องอาศยัการสร้างเข่ือน ก็ดไูม่เหมาะกบั
ประเทศไทยในปัจจบุนั เพราะมีเร่ืองการอนรัุกษ์ธรรมชาติท่ีมกัถกูหยิบยก
มาเป็นประเดน็อยูเ่สมอ
 ทำงเลือกแหล่งพลังงำนของไทยจงึเหลืออยู่ไม่ก่ีทำง ถงึเวลำแล้ว
ที่คนไทยต้องหันหน้ำเข้ำมำหำทำงออกในกำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำน
พลังงำนไฟฟ้ำที่เหมำะสมร่วมกัน



การท่ีประชาชนไทยทัง้ 65 ล้านคน มีพลงังานไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทัว่ถงึ ในราคาท่ี “เป็นธรรม” ส�าหรับทกุฝ่าย ไมไ่ด้ชีว้า่เป็นการผลติ

ไฟฟ้าอยา่งมี “สมดลุพลงังาน” หรือการันตีได้วา่ระยะยาวประเทศไทย
จะมีไฟฟ้าใช้ตลอดไป
 หากประเทศไทยยงัต้องพึง่พาก๊าซธรรมชาตสิงูถงึ 72.45 เปอร์เซน็ต์ 
ในการผลติไฟฟ้าเพ่ือใช้ในประเทศเชน่นี ้
 อีกทัง้ ยงัมีการคาดการณ์กนัว่า หากน�าปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ส�ารองท่ีประเทศไทยผลติได้ในอา่วไทย มาเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้ 
จะพบวา่ ประเทศไทยมีปริมาณก๊าซธรรมชาตสิ�ารองเหลอืใช้อีกประมาณ 
20 ปี 
 นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีพึง่พาการน�าเข้าพลงังาน
จากตา่งประเทศ โดยมีการน�าเข้าพลงังานคดิเป็นมลูคา่มากถงึ 1.78 ล้าน
ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการน�าเข้าน�า้มนั คดิเป็น 17 เปอร์เซน็ต์ ของ
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) จงึหลกีเลีย่งไมไ่ด้ท่ีประเทศไทย
จะได้รับผลกระทบจากราคาพลงังานโลกท่ีผนัผวน
 ดร.คุรุจติ นำครทรรพ รองปลดักระทรวงพลงังาน กลา่วไว้ใน
งานสมัมนา “กรุงเทพธุรกจิ Energy Forum: สมดุลพลังงำนไฟฟ้ำ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่ งยืน” ว่า ประเทศไทยต้องมีการบริหาร

ไม่ใช่ตอนนี้!

นิวเคลียร์
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จดัการการใช้พลงังานเพ่ือให้ก�าลงัการผลิตไฟฟ้าเพียงพอตอ่ความต้องการ
ใช้ในระยะยาว
 แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้กบัประเทศไทยขณะนีคื้อ ประชำชนทุกคนต้องกำร 
“ใช้” ไฟฟ้ำ และต้องกำรใช้ค่ำไฟฟ้ำรำคำ “ถูก” แต่ไม่มีใครต้องกำรให้
โรงไฟฟ้ำมำตัง้อยู่ ข้ำงบ้ำน
 ขณะท่ีพลงังานหมนุเวียนท่ีมีอยู่ เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ และลม  
แม้จะเป็นพลงังานท่ีสะอาด แต่ยังมีข้อจ�ากัดด้านการผลิตอยู่มาก เช่น  
พลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีในแตล่ะวนัมีแสงแดดประมาณ 8-9 ชัว่โมง ขณะท่ีมี
ความเข้มของแสงเพียงพอต่อการสะสมพลงังานไว้ใช้ผลิตไฟฟ้านานเพียง  
5 ชัว่โมงตอ่วนั
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

 ท่ีส�าคญักระแสไฟฟ้าจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือมีแสง จงึจ�าเป็นต้องมีการผสม
กบัไฟฟ้าปกต ิหรือมีแบตเตอร่ีเพ่ือใช้ในเวลาท่ีระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไมจ่า่ย
กระแสไฟ อยา่งในเวลากลางคืน หรือชว่งท่ีอากาศปิด
 สว่นพลงังานลม เน่ืองจากภมิูประเทศของไทยอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีกระแสลม
พดัไมรุ่นแรง จงึปลอดจากภยัธรรมชาต ิ เชน่ พายทุอร์นาโด ฯลฯ แตก่ารจะ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมได้ จ�าเป็นต้องอาศยัความเร็วลมประมาณ 5 - 6 
เมตรต่อวินาที โดยพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าสว่นใหญ่อยู่ในภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส�าหรับพืน้ท่ี
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยนัน้ โดย
ทัว่ไปแล้วมีความเร็วลมเฉลีย่ประมาณ 
3 เมตรตอ่วินาที
 ขณะท่ีการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน
ยงัถกูมองวา่เป็นตวัการก่อมลพิษใน
อากาศ สว่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลงั
จากท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเกิดการร่ัวของเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์จากเหตกุารณ์แผน่ดินไหว
และคลืน่ยกัษ์สนึามิ ย่ิงท�าให้เกิดการ
ยอมรับได้ยากขึน้ไปอีก

 ดร.ครุุจิต อธิบายตอ่วา่ กำรวำงแผนกำรใช้พลังงำนของประเทศ 
ต้องประเมนิภำพรวมและควำมเหมำะสมให้รอบด้ำนทัง้ในมุมเศรษฐกจิ 
และสังคมร่วมด้วย เน่ืองจากต้องมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิบางครัง้อาจใช้
ระยะเวลามากกวา่ 5 ปีกวา่จะด�าเนินการแล้วเสร็จ ซึง่ต้องถือเป็นการวางแผน
เพ่ือคนรุ่นตอ่ไป
 โดยเฉพำะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำ ประชำชน
ส่วนใหญ่มีรำยได้น้อย ดงันัน้ ในกำรวำงแผนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำต้อง
ค�ำนึงถงึเร่ือง “รำคำ” ร่วมด้วยทกุครัง้
 ทัง้นี ้ในประเทศท่ีพฒันาแล้วและมีการสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน 
แตย่งัใช้พลงังานถ่านหินสงูถงึ 45 เปอร์เซน็ต์ แม้วา่กระทรวงพลงังานจะได้

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
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วางแผนและหามาตรการ เพ่ือเพ่ิม
คณุภาพและมาตรฐานการใช้พลงังาน
จากถ่านหินให้สงูกว่าประเทศญ่ีปุ่ น
หลายเท่าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
การลดมลภาวะทางอากาศ และ 
สารปรอท ฯลฯ 
 สว่นกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
ดร.ครุุจิต มองวา่หลงัเกิดเหตรุะเบดิท่ี
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ฟกูชิูมะ 1 
ในประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัเหตกุารณ์
แผน่ดนิไหวรุนแรง เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2554 ท�าให้ประชาชนมีความกงัวล
เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยใน
การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภท
นีเ้พ่ิมมากขึน้ ซึง่ตนในฐานะตวัแทน

ของกระทรวงพลงังานก็ตระหนกัและเข้าใจความรู้สกึของประชาชนดี 
 และน่ีก็เป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีกระทรวงพลงังานต้องทบทวนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศไทยอีกครัง้ แม้แนวคดิการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
จะเกิดขึน้จากความต้องการตอบโจทย์เร่ืองของราคาพลงังานให้มีต้นทนุ 
ถกูกวา่ ประชาชนเข้าถงึได้งา่ย รวมถงึมีปริมาณการผลติกระแสไฟฟ้าท่ีมาก
พอส�าหรับตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้ภาคธรุกิจ และครัวเรือน
 ในเม่ือวันนีค้�าตอบจากสังคมยังไม่ใช่ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”  
ดร.ครุุจิต จงึมองวา่ “โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ” จงึเป็นตวัเลือกของการผลติไฟฟ้า
ในอนาคต เน่ืองจากมีต้นทนุการผลติไฟฟ้าต�่า 
 แต่สิ่งที่ภำครัฐต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนและต่อเน่ือง คือกำร
ท�ำควำมเข้ำใจกับประชำชนถงึควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ
ในปัจจุบนัว่ำสำมำรถลดมลภำวะทำงอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ



ค วามจริงคือ ประเทศไทยมีการน�าเข้าพลงังานคดิเป็นมลูคา่มากถงึ 
1.78 ล้านล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นน�า้มนั ซึง่คดิเป็น 17 เปอร์เซน็ต์ 

ของอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) และประเทศไทยยงัต้อง
พึง่พาก๊าซธรรมชาติสงูถงึ 72.45 เปอร์เซน็ต์  ในการผลติไฟฟ้าเพ่ือใช้
ในประเทศ 
 ขณะท่ีแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2010) 
ก�าหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลติไฟฟ้า
ภาคเอกชนรับผิดชอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือให้มีก�าลงัการผลติไฟฟ้า
เพียงพอ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่างทัว่ถึง 
ตลอดจนพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้าน
พลงังานไฟฟ้าของประเทศ เสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงฟอสซิล 
(ก๊าซธรรมชาต ิน�า้มนั และถ่านหิน) ท่ียงัคงเป็นพลงังานหลกัท่ีมีความ
ส�าคญัในการผลติไฟฟ้าของไทยอยูใ่นขณะนี ้
 อีกหนึ่งทางออกสมดลุพลงังานไฟฟ้าเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
ยัง่ยืน ผา่นมมุมอง “พงษ์ดษิฐ  พจนำ”   ผู้ชว่ยผู้วา่การกิจการสงัคม
และสิง่แวดล้อม ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

•  สถำนกำรณ์พลังงำนประเทศไทย
 โดยทัว่ไปนัน้ กรอบแนวคดิในการพฒันาด้านพลงังานไฟฟ้าของ

ทางออกสุดท้ายที่เหลืออยู่

วิกฤติ
พลังงานไฟฟ้า...
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ประเทศควรประกอบด้วยปัจจยัท่ีส�าคญั ๆ อยา่งน้อย 5 ประการ ได้แก่ 
 ประการแรก ศกัยภาพของแหลง่พลงังานทัง้พลงังานหลกัและพลงังาน
เสริม  
 ประการท่ีสอง การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบ
ไฟฟ้า 
 ประการท่ีสาม ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม 
 ประการท่ีสี ่การกระจายความเสีย่งด้านสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิประเภท
ตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสม
 และประการท่ีห้า ปัจจยัด้านต้นทนุการผลติ เพ่ือให้มีอตัราคา่ไฟฟ้าท่ี
ไมแ่พงเกินไป 
 อยา่งไรก็ตามในท่ีสดุแล้ว ปัจจยั
ความส�าเร็จของโครงการพฒันาด้าน
พลงังานไฟฟ้าของประเทศขึน้อยูก่บั
ความชดัเจนของทิศทางและนโยบาย
ด้านพลงังานท่ีเป็นรูปธรรมของรัฐบาล 
การสนบัสนนุของทกุหนว่ยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง ความเข้าใจและการยอมรับ
ของทกุภาคสว่น โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
ภาคประชาชน และกระบวนการท่ี
จะน�าไปสู่การตดัสินใจทางเลือกท่ี 
เหมาะสมของการพฒันาโครงการ 
ทัง้นีต้้องอยู่บนพืน้ฐานท่ีท�าให้อตัรา
ค่าไฟฟ้าไม่สงูจนเกินไป และเสริม
สร้างความมัน่คงตอ่ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศในภาพรวม
 แตก่่อนอ่ืนต้องท�าความเข้าใจวา่ ท�าไมจงึต้องมีการพฒันาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ในสถานการณ์ปกตนิัน้ ปัจจยัท่ีท�าให้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพ่ิมขึน้จะมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
การพฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐาน และการพฒันาด้านคณุภาพชีวติของสงัคม
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

โดยรวม ทัง้นี ้ ภาครัฐโดยกระทรวงพลงังานเป็นผู้ รับผิดชอบการจดัท�าแผน
พฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศหรือท่ีเรียกกนัวา่ แผน PDP ซึง่เป็นแผนท่ี
ก�าหนดวา่ในปีใดจะต้องมีโรงไฟฟ้าใหมเ่พ่ิมเข้ามาในระบบไฟฟ้าของประเทศ 
หรือโรงไฟฟ้าเก่าใดท่ีหมดอายแุละจะถกูปลดออกจากระบบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
ระบบไฟฟ้าของประเทศจะสามารถรองรับความต้องการได้อยา่งเพียงพอและ
มีความมัน่คงตลอดเวลา

•  โรงไฟฟ้ำประเภทไหนถงึจะเหมำะสมกับประเทศไทย
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ประมาณปีละ 1,200 
เมกะวตัต์ ดงันัน้จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ิมขึน้ และ
เน่ืองจากปัจจบุนัการผลติไฟฟ้าของประเทศมีการใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ
สงูถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ รองลงมาได้แก่ ลกิไนท์และถ่านหิน รวมประมาณ  20 
เปอร์เซน็ต์ ท่ีเหลอืเป็นพลงังานหมนุเวียนและการซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ดงันัน้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึง่พาเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติในการ
ผลติไฟฟ้าท่ีมากเกินไป ในแผน PDP ฉบบัปัจจบุนัจงึก�าหนดให้มีการพฒันา
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกัจากถ่านหินน�าเข้า และพลงังานนิวเคลยีร์ แตห่ลงัจาก
เกิดเหตกุารณ์ท่ีโรงไฟฟ้าฟกูชิูมะในประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว รัฐบาลได้มีนโยบายให้
เลื่อนแผนการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ออกไปก่อน
 ประเด็นส�าคญัท่ีควรต้องท�าความเข้าใจเพ่ิมเติมก็คือ การสนองตอบ
ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ในแต่ละปีดงักลา่วนัน้ สามารถท�าได้ใน 
4 แนวทางได้แก่ การใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพ การพฒันา 
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั การพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน และการซือ้
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่ปัจจบุนัภาครัฐ โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก็ได้
มีการด�าเนินการในแนวทางดงักลา่วนีอ้ยูแ่ล้วอยา่งบรูณาการกนั 
 ข้อสงัเกตก็คือ ควรท่ีจะต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกั 
และโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนควบคู่ไปด้วยกนั มิใช่เลือกพฒันาเฉพาะ
อยา่งหนึง่อยา่งใด
 อปุสรรคท่ีส�าคญัของการพฒันาโรงไฟฟ้าใหม่ของประเทศไทยเราก็
คือ การคดัค้านและตอ่ต้านของชมุชนและประชาสงัคมบางกลุม่ในทกุพืน้ท่ี 
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เป้าหมายของการพฒันา โดยมีประเดน็ส�าคญัท่ีหยิบยกขึน้มาเป็นสาเหตขุอง
การคดัค้าน คือเร่ืองมลภาวะ (กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือเร่ืองกมัมนัตรังสี) 
ซึง่ในระยะหลงั ๆ ของการคดัค้านมีข้อสรุปท่ีเหมือนกนัอยู่ประการหนึง่ ไม่
วา่จะเป็นในพืน้ท่ีใดหรือภาคใดของประเทศ ก็คือต้องการให้ภาครัฐพฒันา
โรงไฟฟ้าใหม่จากพลงังานหมนุเวียนเท่านัน้ ไม่ยอมรับการพฒันาโรงไฟฟ้า
เชือ้เพลงิหลกัใดๆ  นอกจากนัน้บางพืน้ท่ียงัต้องการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวียนในพืน้ท่ีด้วยตนเองเพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ 
 จากประเดน็นีท้�าให้ประเมินได้วา่ ชมุชนและสงัคมบางสว่นอาจจะยงั
มีความเข้าใจเร่ืองพลงังานหมนุเวียนไมค่รบถ้วน

•  ‘ข้อจ�ำกัด’ และ ‘ศักยภำพ’ ของพลังงำนหมุนเวียน
 พลงังานหมนุเวียนท่ีน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้าในบ้านเราส่วนใหญ่ ได้แก่
พลงังานจากชีวมวลพลงัน�า้ส�าหรับโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ พลงังานแสงอาทิตย์ 
และพลงังานลม เป็นต้น ซึ่งประเด็นท่ีส�าคญัส�าหรับพลงังานหมนุเวียน
ท่ีควรค�านึงถึง ได้แก่ ความไม่แน่นอนของแหล่งพลงังาน เช่น น�า้ แสง
อาทิตย์ หรือลม จะสามารถให้ก�าลงัผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอและต่อเน่ือง
ตลอดเวลาหรือไม่ นอกจากนี ้ ปัจจุบนัพลงังานหมนุเวียนยงัมีต้นทนุการ
ผลติท่ีสงู เชน่ ไฟฟ้าจากพลงังานลมมีราคาหนว่ยละประมาณ 6 บาท ไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย์ มีราคาประมาณหน่วยละ 8-10 บาท ในขณะท่ี
ปัจจบุนัเราจา่ยคา่ไฟฟ้าหนว่ยละประมาณ 3.50 บาท ดงันัน้ หากใช้พลงังาน 
เหลา่นีผ้ลิตไฟฟ้าในพืน้ท่ีใดชาวบ้านคงจะไม่สามารถจ่ายคา่ไฟฟ้าในอตัรา
นัน้ได้ หรือหากใช้ผลิตไฟฟ้าเข้าในระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยสดัส่วนท่ี
มากเกินไป ก็จะมีผลให้โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าในภาพรวมสงูขึน้ ส่งผล 
กระทบต่อต้นทนุของภาคอตุสาหกรรมและสภาวะเศรษฐกิจ แต่ประเด็น
ท่ีส�าคญัท่ีสดุของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานหมนุเวียนก็คือ ปัญหาด้าน 
ผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากความไม่
แนน่อนของแหลง่พลงังานหมนุเวียนนัน่เอง 
 ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  
และพลงังานลมมีขนาดอย่างละ 10 เมกกะวตัต์ในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่ง  
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

หากเม่ือใดลมไม่มี หรือมีแตพ่ดัไม่แรงพอก็ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
หรือกรณีแสงอาทิตย์ เม่ือพระอาทิตย์ตกดนิก็ไมส่ามารถจะผลติไฟฟ้าได้เชน่
กนั ปัญหาเหลา่นีส้ง่ผลตอ่ความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ซึง่ท่ีสดุแล้วก็ต้องชว่ย
แก้ไขโดยการจา่ยพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกัเข้ามาชว่ย

•  อนำคตโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนชุมชนในประเทศไทย?
 ปัญหาท่ีส�าคญัจากแนวคิดการพฒันาพลงังานไฟฟ้าด้วยพลงังาน
หมนุเวียนของชมุชนและประชาสงัคมบางกลุม่ท่ีเกิดขึน้เป็นกระแสในปัจจบุนั
นัน้  มีอยา่งน้อย 3 ประการดงันี ้
 ประการแรก ศกัยภาพของท้องถ่ินในการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวียนใช้เองในชมุชนนัน้คงจะไม่มีศกัยภาพท่ีจะท�าได้ในทกุพืน้ท่ี หรือ
หากท�าได้แตก็่อาจไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้ของทกุครัวเรือนในต�าบล
หรืออ�าเภอ
 ประการท่ีสอง การพฒันาโรงไฟฟ้าใหมใ่นระดบัประเทศ ท่ีต้องการให้
พฒันาจากพลงังานหมนุเวียนเพียงอย่างเดียวนัน้ คงไม่สามารถจะพฒันา
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณปีละ 1,200 
เมกะวตัต์ทกุปีได้อยา่งแนน่อน 

 และ ประการท่ีสาม เม่ือการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนมีสดัสว่น
ท่ีมากขึน้ในระบบไฟฟ้าของประเทศก็มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการ
พฒันาโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกัคูข่นานไปด้วย เพ่ือคอยรองรับปัญหา
ความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน เพ่ือให้
ระบบไฟฟ้ามีความมัน่คงตลอดเวลา ท�าให้มีการลงทนุท่ีซ�า้ซ้อน 

 ดงันัน้ การพฒันาโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลกัจงึมีความจ�าเป็น
ท่ีจะต้องด�าเนินการเพ่ือเป็นพลงังานไฟฟ้าหลกัท่ีพึง่พิง

ได้ของระบบไฟฟ้าของประเทศ

• ทำงออกพลังงำนไฟฟ้ำไทย
 บทสรุปเ ร่ืองการพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าของประเทศไทยนัน้ อาจกล่าวพงษ์ดิษฐ  พจนา
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ได้วา่อยู่ในภาวะเสมือนเจอทางตนัจากการคดัค้านโครงการตา่ง ๆ มานาน 
นบัสบิปี และยงัไมมี่แนวทางท่ีจะแก้ไขหรือหาทางออกจนใกล้เข้าสูภ่าวะวกิฤติ
แล้ว เน่ืองจากปัจจบุนัการผลติไฟฟ้าใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติในสดัสว่นมากถงึ  
ร้อยละ 70 โดยปริมาณสว่นใหญ่มาจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทย ซึง่ปริมาณ 
ส�ารองคาดวา่จะหมดไปในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้านี ้จงึจ�าเป็นต้องรีบแสวงหา
แหลง่เชือ้เพลิงหลกัอ่ืน ๆ มาทดแทนโดยเร็ว เน่ืองจากการพฒันาโครงการ 
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการตามกระบวนการ
ตา่งๆ ไม่น้อยกวา่ 6-7 ปี การส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและการยอมรับ 
ต่อการพัฒนาโครงการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดเวลาท่ีผ่านมา 
ไมป่ระสบผล และดเูหมือนวา่กลบัสร้างกระแสและพลงัการคดัค้านท่ีรุนแรง
เพ่ิมมากขึน้  
 ทางออกท่ีเหมาะสม และดเูหมือนจะเหลือเพียงทางเดียวเทา่นัน้ก็คือ 
การยกระดบัเร่ืองนีข้ึน้เป็นวาระแหง่ชาต ิโดยแสวงหา “คนกลาง” ซึง่ทกุภาค
ส่วนให้การยอมรับมาเป็นประธานคณะกรรมการ ซึง่มีองค์ประกอบ อาทิ
จากหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ภาคอตุสาหกรรมและพาณิชย์ นกัวิชาการ 
ภาคประชาสงัคม ผู้แทนชาวบ้าน และสื่อมวลชน เป็นต้น ร่วมกนัแลกเปลี่ยน
ข้อคดิเหน็และแนวทางเลอืกตา่ง ๆ  บนข้อเทจ็จริงและความเป็นไปได้เพ่ือให้ได้
ทางออกท่ีเหมาะสมเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศชาต ิ และสามารถยอมรับ
ได้จากทกุฝ่าย โดยมีการสือ่สารข้อมลูการด�าเนินการสูส่าธารณะ ให้สงัคมได้
รับรู้ รับทราบและมีสว่นร่วมเป็นระยะ
 เม่ือความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ความต้องการผลกัดนัให้เศรษฐกิจขยายตวัตอ่เน่ือง สง่ผลตอ่การกินดีอยูดี่ของ
คนในชาตยิงัต้องเดนิหน้า จงึเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีทกุภาคสว่น ซึง่รวมถงึ “ทา่น” และ 
“เรา” ต้องตระหนกัและหนัมาความส�าคญักบัการมองหาทางออกเร่ืองนีร่้วม
กนัอยา่งจริงจงั 
 เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนทัง้จำกกำร
ผลิตพลังงำนจำกเชือ้เพลิงหลักและพลังงำนทดแทน



บทที่ 3บทที่ 3  
ไฟฟ้ามาจากไหน
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พลงังานแสงอาทิตย์ นบัเป็นหนึง่ในพลงังานหมนุเวียนท่ีมีศกัยภาพ
สงู ส�าหรับประเทศท่ีอยู่ใกล้เส้นศนูย์สตูร และยงัเป็นพลงังาน

สะอาด (Green Energy) ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และยงัไม่ต้องหาซือ้
หรือน�าเข้าเชือ้เพลิงเหมือนกบัพลงังานประเภทอ่ืนๆ ท่ีส�าคญัยงัเป็น 
“พลังงำนที่เกดิใหม่ได้ไม่มีสิน้สุด”
 ท่ีผ่านมาพลงังานแสงอาทิตย์ถกูน�ามาใช้ถนอมอาหารโดยการ
ตากแห้ง น�ามาใช้ส�าหรับการตากเสือ้ผ้าให้แห้ง การท�าเคร่ืองต้มน�า้
แสงอาทิตย์ เตาแสงอาทิตย์หรือเตาสริุยะ เคร่ืองกลัน่น�า้แสงอาทิตย์ 
เคร่ืองอบแห้งผลผลติทางการเกษตร และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยไมต้่อง
ใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีซบัซ้อนมากนกั
 ในอนาคตเช่ือวา่ ยงัมีสิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ  ท่ีใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองโลกในยุคท่ีต้องประหยดั และ 
โหยหา “พลงังานสะอาด”
 ขณะท่ีในปัจจบุนั การน�าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ใน
การผลติกระแสไฟฟ้า เป็นท่ีนิยมมากขึน้เร่ือยๆ ย่ิงการท่ีประเทศไทยอยู่
ใกล้เส้นศนูย์สตูร ท�าให้พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นพลงังานหมนุเวียนท่ีมี
ศกัยภาพตอ่ประเทศไทยมากขึน้ไปอีก
 โดยประเทศไทยมีแสงแดดจ้าตลอดปี ขณะท่ีใน 1 วนัจะมีแสงแดด

พลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า?

แสงอาทิตย์..
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ประมาณ 8-9 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมีความเข้มของแสงเพียงพอตอ่การสะสม
พลงังานไว้ใช้ผลติไฟฟ้านานถงึ 5 ชัว่โมง ซึง่ถือวา่มากท่ีสดุในโลกประเทศหนึง่
เลยทีเดียว
 จากศกัยภาพดงักล่าว บวกกับต้นทุนเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีถูกลง 2  
เทา่ตวัในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา ย่ิงท�าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์มมากขึน้ในหลายโครงการ คดิ
เป็นก�าลงัการผลติรวม 2,800 เมกกะวตัต์ มากกวา่ท่ีก�าหนดในแผนพฒันา
พลงังานทดแทนปี 2551 - 2565 ถงึ 6 เทา่ตวั
 นอกจากนี ้ กระทรวงพลงังานยงัสนบัสนุนส่วนเพ่ิมอตัราค่าไฟฟ้า  
(Adder) ให้กบัผู้ประกอบการ โดยโครงการเก่าท่ีผา่นกระบวนการรับซือ้ก่อน
ท่ีกระทรวงพลงังานจะมีนโยบายให้ชะลอการรับซือ้ไว้เม่ือปลายปี 2553 จะได้ 
Adder ในอตัรา 8 บาทตอ่หนว่ย
 ส่วนโครงการท่ีย่ืนเข้ามาใหม่จะได้ Adder ในอตัรา 6.50 บาทต่อ
หน่วย ภายในระยะเวลาสนบัสนนุ 10 ปี ในอนาคตยงัก�าลงัจะปรับให้เป็น
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ระบบ Feed-in tariffs หรือการให้สว่นเพ่ิมคา่ไฟฟ้าในอตัราคงท่ีตลอดอายุ
โครงการ โดยจะไมผ่กูไปกบัคา่ไฟฟ้าผนัแปร (FT) และคา่ไฟฟ้าฐานเหมือน
ระบบ Adder
 ในปี 2554 คำดกำรณ์ว่ำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง
อำทติย์จะเพิ่มขึน้เป็น 150 เมกะวัตต์ เน่ืองจำกมีโครงกำรลงทนุขนำด
ใหญ่เกดิขึน้อย่ำงต่อเน่ือง
 โดยในเดือนตลุาคม 2554 บมจ.บางจากปิโตรเลียม จะเร่ิมการผลติ
จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ี อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยธุยา ก�าลงั
การผลติ 38 เมกะวตัต์ และเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทพฒันาพลงังาน
ธรรมชาติ จะเร่ิมการผลติจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ี อ.โคกส�าโรง 
จ.ลพบรีุ ก�าลงัการผลติ 55 เมกะวตัต์ และจะขยายก�าลงัการผลติเพ่ิมเป็น 73 
เมกะวตัต์ในปี 2555
 อยา่งไรก็ตามแม้ต้นทนุการผลติโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะปรับ
ลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงอีกในอนาคต แต่ก็ถือว่ายงัมีต้นทนุการผลิต
สงูกวา่อีกหลายเชือ้เพลิง โดยปัจจบุนัมีต้นทนุการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณ
หนว่ยละ 10 - 14 บาท ท�าให้ผู้ประกอบการบางรายยงัไมก่ล้าท่ีจะตดัสนิใจ
ลงทนุ จนกวา่จะได้รับความชดัเจนจากการปรับเปลีย่นระบบการให้คา่ Adder  
มาเป็นระบบ Feed-in tariffs และต้องการรอความชดัเจนจากรัฐในการปรับ
เป้าหมายในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ของประเทศ
 ขณะท่ีกระทรวงพลงังาน อยู่
ระหวา่งการปรับแผนรับซือ้ไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมเพราะ
ไมต้่องการให้เกิดภาระคา่ไฟฟ้ามาก
จนเกินไป โดยเฉพาะการมีต้นทนุการ
ผลติไฟฟ้าอยูท่ี่ 10-13 บาทตอ่หนว่ย 
ซึง่สงูกวา่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีมีต้นทนุ
อยูท่ี่หนอ่ยละ 2.40 - 2.70 บาท
 อำจกล่ำวได้ว่ำกำรผลติไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ส�ำหรับ
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ประเทศไทยนัน้ มีศักยภำพที่ดพีอ
ต่อกำรผลติ หำกรัฐบำลได้ให้กำร
สนับสนุนเพิ่มเตมิ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้มีการพฒันาเทคโนโลยี
และอปุกรณ์พลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศ ลดการพึง่พาการน�าเข้า ซึง่
จะชว่ยให้ต้นทนุการผลติพลงังานจาก
แสงอาทิตย์ในอนาคตมีราคาถกูลง
 ประกอบกับกระแสโลกร้อน 
ท�าให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับ

สนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน 
แสงอาทิตย์จงึเข้ามาตอบโจทย์กระแสความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี
 และเม่ือตลาดมีความต้องการพลงังานประเภทนีเ้พ่ิมขึน้ ยอ่มท�าให้การ
ใช้พลงังานแสงอาทิตย์มีมากขึน้ตามไปด้วยเชน่กนั 
 ไม่แน่ว่ำในอนำคตกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทติย์ อำจ
จะเป็นพลังงำนหมุนเวียนที่ส�ำคัญมำกที่สุด จนอำจท�ำให้ประเทศไทย
ลืม “พลังงำนนิวเคลียร์” ไปเลยกเ็ป็นได้



พลงังานลม เป็นพลงังานตามธรรมชาติท่ีเกิดจากความแตกต่าง
ของอณุหภมิู ปัจจบุนัพลงังานลมถกูน�ามาใช้ประโยชน์มากขึน้ 

โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวนัตก เน่ืองจากพลงังานลมไมมี่คา่ใช้จา่ย
ในการซือ้หาเชือ้เพลงิเชน่เดียวกบัพลงังานแสงอาทิตย์
 ส�าหรับในประเทศไทยกระทรวงพลงังาน เร่ิมสนบัสนนุการใช้
พลงังานลมภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทน ในระยะ15 ปี 
(2551-2565) หรือ Renewable Energy Development Plan (REDP) 
จากราคาเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ (น�า้มนัและก๊าซธรรมชาต)ิ ท่ีปรับตวัสงู
ขึน้ ท่ีส�าคญัยงัมีปริมาณส�ารองลดลง จนต้องเพ่ิมทางเลือกในการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานลมและพลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ ขึน้มาทดแทน
 จะเหน็ได้วา่ ท่ีผา่นมาเร่ิมมีโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมใน
หลายโครงการ ภายใต้การสนบัสนนุของกระทรวงพลงังาน แตเ่น่ืองจาก
ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของไทย ท่ีมีความเร็วลมต�่า นอกจากนีย้งัมีปริมาณ
ลมไมส่ม�่าเสมอตลอดปี สง่ผลให้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมมี
ไมม่ากนกั
 ขณะเดียวกนัอปุกรณ์กงัหนัลมก็ยงัมีราคาสงู ด้วยปัจจยัดงักลา่ว
จงึเป็นหนึง่ในอปุสรรคตอ่การพฒันาการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ลมในประเทศไทย

ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในภาคใต้

หนุนเอกชน
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 แม้ประเทศไทยจะมีควำมเร็วลมต�่ำ ขณะที่กำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนลมยังมีต้นทุนค่อนข้ำงสูง แต่หำกพิจำรณำในแง่ของผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว พลังงำนลมถอืเป็น “พลังงำนสะอำด” ที่ไม่
ก่อให้เกดิภำวะโลกร้อนในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ และยงัเป็นพลังงำน
หมุนเวียนที่ตดิตัง้อุปกรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว
 ด้วยปัจจยัดงักล่าว กระทรวงพลงังานจึงสนบัสนนุให้เกิดการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานลม โดยก�าหนดปริมาณรับซือ้เข้าไฟฟ้าเข้าระบบไว้ท่ี 800  
เมกะวตัต์ในปี 2565 และก�าหนดอตัราสว่นเพ่ิมในการรับซือ้ไฟฟ้า (Adder) 
ให้กบัผู้ผลติในอตัรา 4.50 บาทตอ่หนว่ย ส�าหรับก�าลงัผลติไฟฟ้าต�่ากวา่ 50  
กิโลวตัต์ และอตัรา 3.50 บาทต่อหน่วยในส่วนท่ีเกินกว่า 50 กิโลวตัต์  
เป็นเวลา 10 ปี
 นอกจากนี ้หากมีการลงทนุผลติไฟฟ้ากงัหนัลมใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้จะได้รับการสนบัสนนุ Adder เพ่ิมอีก 1.50 บาทตอ่หนว่ยเป็น 5 บาท
ต่อหน่วย รวมถึงได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากส�านกังานคณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดยไมต้่องเสยีภาษีน�าเข้าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม และยกเว้นการจดัเก็บภาษีรายได้นิติบคุคล
เป็นเวลา 8 ปี ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจการลงทุนผลิต 
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม
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 ส�าหรับการวิจยัและส�ารวจพลงังานลมในประเทศไทยนัน้ จากการ 
จดัท�าแผนท่ีของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ในปี 
2553 พบวา่ศกัยภาพลมในประเทศไทยถงึแม้จะมีความเร็วลมไมส่งูมาก แต่
ก็สามารถใช้ผลติไฟฟ้าได้ หรือโดยเฉลี่ยมีความเร็วลมประมาณ 5 - 6 เมตร
ตอ่วินาที โดยพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าสว่นใหญ่อยู่ในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ เชน่ พืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา ชยัภมิู เพชรบรูณ์ ซึง่สว่นใหญ่
เป็นพืน้ท่ี สปก. 
 ดงันัน้อปุสรรคอยา่งหนึง่ของการพฒันาพลงังานลม คือพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
จากความยากล�าบากในการเข้าไปในพืน้ท่ีสปก. เพ่ือตดิตัง้อปุกรณ์ หรือหาก
เป็นพืน้ท่ีในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ยงัไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าไปพฒันาติดตัง้
กงัหนัลมได้
 ในสว่นพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยนัน้ โดยทัว่ไปมีความเร็วลม
เฉลี่ยประมาณ 3 เมตรต่อวินาที ซึง่เป็นค่าความเร็วลมท่ีต�่ากว่ามาตรฐาน
และถือวา่มีศกัยภาพน้อยตอ่การผลติกระแสไฟฟ้า
 อยา่งไรก็ตามมีบางพืน้ท่ีท่ีมีความเร็วลมในระดบัสงู ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคใต้ (ฝ่ังอา่วไทย) ได้แก่ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ซึง่ปรากฏในแผนท่ีแสดงศกัยภาพของ
พลงังานลมท่ีเผยแพร่โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน
 ดงันัน้ท่ีผา่นมาภาครัฐ จงึได้ท�าโครงการผลติพลงังานลมน�าร่องในระดบั 
5 เมตรตอ่วินาทีในพืน้ท่ี อ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช โดย พพ. ได้ 
ตดิตัง้กงัหนัลมเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้าแล้ว และใช้ส�าหรับเป็นตวัอยา่งให้ประชาชน 
และภาคเอกชนเหน็ถงึความส�าคญัของพลงังานลม รวมทัง้ต้องการสง่เสริมให้
ภาคเอกชนหนัมาลงทนุผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมมากขึน้
 ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการ
พฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมมาโดยตลอด โดยได้ติดตัง้กังหันลม
ขนำดก�ำลังผลิต 1.25 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 ตัว รวมก�ำลังผลิต 2.5  
เมกะวัตต์ ที่บริเวณอ่ำงพกัน�ำ้ตอนบนโรงไฟฟ้ำล�ำตะคองชลภำวัฒนำ 
ต�ำบลคลองไผ่ อ�ำเภอสีคิว้ จงัหวัดนครรำชสีมำ พร้อมทัง้เช่ือมโยงเข้าสู่
ระบบการจ�าหนา่ยของ กฟภ.ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดย
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สามารถผลติไฟฟ้าได้ปีละ 4.60 ล้านหนว่ย หรือจา่ยกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
ได้ประมาณ 4,800 ครัวเรือน ทดแทนการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิได้ 1.1 ล้านลติร/ 
ปี ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตขุองภาวะโลกร้อนได้ถงึ 2,300  
ตนั/ปี 
 นอกจากนีใ้นบริเวณเดียวกนั กฟผ. ยงัมีแผนตดิตัง้กงัหนัลมเพ่ิมอีก 12 
ตวั ก�าลงัผลติตวัละ 1.5 เมกะวตัต์ รวมก�าลงัผลติ 18 เมกะวตัต์
 นบัว่าโรงไฟฟ้ากงัหนัลม นอกจากจะตอบสนองนโยบายภาครัฐใน
การน�าพลงังานหมนุเวียนท่ีมีอยูใ่นประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ
ผลติไฟฟ้าสูป่ระชาชนในพืน้ท่ีแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้านการพฒันา
พลงังานลมส�าหรับผลิตไฟฟ้าให้กบันกัเรียน นิสิต นกัศกึษาและประชาชน
ทัว่ไป รวมทัง้ความโดดเดน่ของกงัหนัลมยงัดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวมาเยือนพืน้ท่ี 
และชว่ยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีด้วย
 ส�าหรับรูปแบบเทคโนโลยีกงัหนัลมนัน้ปัจจบุนัสามารถแบง่ออกได้ตาม
ลกัษณะการจดัวางแกนของใบพดัได้ 2 รูปแบบ คือ กังหนัลมแนวแกนตัง้ 
(Vertical Axis Turbine -VAWT) เป็นกงัหนัลมท่ีมีแกนหมนุและใบพดัตัง้ฉาก
กบัการเคลื่อนท่ีของลมในแนวราบ
 กังหนัลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine-HAWT) เป็นกงัหนั
ลมท่ีมีแกนหมนุขนานกบัการเคล่ือนท่ีของลมในแนวราบโดยมีใบพดัเป็นตวัตัง้
ฉากรับแรงลม ส�าหรับกงัหนัลมแนวแกนนอนนัน้จะเป็นท่ีนิยมมากกวา่แบบ
แนวแกนตัง้ แตอ่ยา่งไรก็ตามกงัหนัลมแบบแนวแกนตัง้ ซึง่ได้รับการพฒันา
มากในระยะหลงัก็ได้รับความสนใจมากขึน้เชน่กนั 
 ทัง้นีใ้นพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของประเทศไทย มีความเร็วลมเฉลี่ยท่ี 3 เมตร
ตอ่วนิาที หากผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถพฒันาและผลติกงัหนัลม
ส�าหรับรองรับความเร็วลมต�า่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จะมีพืน้ท่ีอีกมากมายท่ี
สามารถใช้เป็นพืน้ท่ีผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมได้ 
 ขณะเดยีวกันกย็ังถอืเป็นกำรพฒันำเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดกำร
พึ่งพำอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศอีกด้วย



ก ารเตบิโตทางเศรษฐกิจและจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ มีสว่นสมัพนัธ์
ตอ่ความต้องการใช้พลงังานในทกุรูปแบบโดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า 

ท่ีต้องพึง่พาเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าในหลากหลายประเภท
 “ถ่ำนหิน” นบัเป็นเชือ้เพลิงหนึ่งท่ีทัว่โลกน�ามาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า  41 เปอร์เซน็ต์ มากกวา่ เชือ้เพลงิอีกหลายประเภท เน่ืองจากมี
ต้นทนุการผลติต�่า นอกจากนีใ้นปัจจบุนัยงัมีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
เพ่ือลดผลกระทบของมลภาวะท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลติ ถ่านหินจงึ
นบัวา่มีบทบาทส�าคญัตอ่การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกอยูไ่มน้่อย
 ทัง้นีต้าม แผนพัฒนาก�าลงัการผลิตไฟฟ้าของไทย (Power  
Development Plan: PDP 2010) ระหวา่งปี 2564-2573 ยงัก�าหนด
ให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก�าลงัการผลิต 6,400 เมกะวตัต์ เพ่ือให้มีความ 
หลากหลายของประเภทเชือ้เพลงิท่ีใช้ในการผลติไฟฟ้า กระจายความ
เสีย่งด้านความมัน่คงในการผลติไฟฟ้าหากเชือ้เพลงิใดเชือ้เพลงิหนึง่เกิด
ปัญหา เพราะปัจจบุนัประเทศไทยพึง่พาการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
มากถงึ 70 เปอร์เซน็ต์
 ทวา่ ในปัจจบุนัการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยงัมีข้อจ�ากดัในการ
หาท่ีตัง้โรงไฟฟ้า จากความกงัวลของคนในพืน้ท่ีวา่โรงไฟฟ้าถ่านหินจะ
เป็นตวัการท�าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของคนใน

ในยุคพลังงานขาดแคลน

 “ถ่านหิน” 
พระเอกตัวจริง
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ชมุชนท่ีเข้าไปตัง้โรงไฟฟ้า จนเกิดการตอ่ต้านตามมาในท่ีสดุ
 ท�าให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้กระทรวงพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็นหนว่ยงานหลกัในการผลติไฟฟ้าของประเทศ 
ต้องเร่งให้ความรู้และท�าความเข้าใจกบัชมุชนถงึความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การผลติไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ซึง่จะใช้ระบบการผลติท่ีเรียกวา่ Supercritical 
หรือ Ultrasupercritical และใช้ถ่านหินประเภทบทิมิูนสัเป็นเชือ้เพลงิ ตลอด
จนติดตัง้อปุกรณ์ระบบก�าจดัมลภาวะ เพ่ือลดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์  
อนัเป็นบอ่เกิดของก๊าซเรือนกระจก
 ในด้านปริมาณถ่านหิน แม้วา่ในประเทศไทยจะมีแหลง่ถ่านหินกระจาย

อยู่ทัว่ทุกภาค แต่อย่างท่ีทราบกัน
ว่า ถ่ำนหินในไทยเป็นถ่ำนหิน
ค่อนข้ำงคุณภำพต�่ำ ท�ำให้ชุมชน
และสังคมเกิดควำมกังวลด้ำน
มลภำวะหำกน�ำมำใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ ทำงหน่ึงในกำรแก้ไขปัญหำ
นีคื้อ “กำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิจำกต่ำง
ประเทศ” โดยเฉพำะกำรน�ำเข้ำมำ
จำกประเทศออสเตรเลีย อนิโดนีเซีย 
จนี เวียดนำม พม่ำ และลำว
 โดยท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการน�า
เข้าถ่านหินบทิมิูนสั เพ่ือใช้ในการผลติ
กระแสไฟฟ้าถงึ 76.8 เปอร์เซน็ต์
 ข้อมลูของกระทรวงพลงังาน 
ระบวุา่ ประเทศไทยมีปริมาณส�ารอง
ถ่านหิน  ประมาณ 2,197 ล้านตนั 
แหลง่ส�าคญัอยูใ่นภาคเหนือประมาณ 

1,803 ล้านตนั หรือ 82 เปอร์เซน็ต์ ของปริมาณส�ารองทัว่ประเทศ สว่นอีก 394 
ล้านตนั หรือ 18 เปอร์เซน็ต์ อยูภ่าคใต้
 โดยถ่านหินสว่นใหญ่เป็นลกิไนต์และซบับทิมิูนสั มีคา่ความร้อนระหวา่ง 
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

2,800 - 5,200 กิโลแคลอรีตอ่กิโลกรัม 
หรือ ถ่านลกิไนต์ 2 - 3.7 ตนั จะให้
คา่ความร้อนเทา่กบั น�า้มนัเตา 1 ตนั 
ถ่านหินพบมากท่ีสดุในประเทศไทย ท่ี 
อ.แมเ่มาะ จ.ล�าปาง และจ.กระบ่ี
 ท่ีผา่นมาการตอ่ต้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน เกิดจากประสบการณ์ในอดีต
ของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะท่ีปลอ่ยมลภาวะ 
ออกสูอ่ากาศจนสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพอากาศในชมุชน เน่ืองจากเทคโนโลยี
ในขณะนัน้ยงัไมดี่พอ ขณะท่ีการลงทนุตดิตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์อาจจะยงัไม่
คุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบกบัแหลง่ถ่านหินในประเทศเป็นถ่านหินท่ีมี
คณุภาพต�่า เม่ือเทียบกบัในปัจจบุนั แต ่กฟผ. ก็ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
โดยตดิตัง้ระบบก�าจดัมลภาวะท�าให้ปัญหาดงักลา่วหมดไปนบัเป็นเวลากวา่ 
15 ปีแล้ว
 อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสยีของถ่านหินกบัเชือ้เพลงิ 
อ่ืนๆ จะพบวา่ “ถ่ำนหนิ” มีข้อดีอยูม่าก ทัง้ในเร่ืองปริมาณส�ารอง การขนสง่ 
การเก็บ ราคาไมแ่พง และมีความปลอดภยัสงูขึน้จากการใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด
 สว่น “น�ำ้มัน” มีข้อดีคือ เหมาะสมกบัภาคขนสง่ ใช้สะดวก ขนสง่และ
เก็บง่าย แตมี่ข้อเสียตรงท่ีเป็นแหลง่เชือ้เพลิงกระจกุตวั มีองค์ประกอบเป็น
คาร์บอนมาก และมีราคาแพง
 “ก๊ำซธรรมชำต”ิ ข้อดีมีประสทิธิภาพในการผลติสงู ไมเ่หลือกากหรือ
เศษท่ีต้องก�าจดั เหมาะสมกบัภาคครัวเรือน สามารถแปลงเป็นเชือ้เพลงิอ่ืน
ได้สะดวก แตข้่อเสียคือ มีราคาผนัผวน ไมม่ัน่คง มีแหลง่เชือ้เพลงิกระจกุตวั 
มีความเสี่ยงขณะขนสง่ และเก็บ มีปริมาณส�ารองในไทยเหลือน้อย
 “นิวเคลียร์” ข้อดีเป็นเชือ้เพลิงราคาถกู ให้พลงังานมาก ปราศจาก
คาร์บอน ข้อเสียคือ การจดัการกบักากปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยงัคงเป็นประเด็น
ปัญหา ยงัคงมีปัญหาการยอมรับด้านความปลอดภยั ความเสี่ยงเร่ืองความ
คุ้มคา่ทางสงัคม การใช้เงินลงทนุสงูมาก

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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 “เชือ้เพลิงหมุนเวียน” ข้อดี เกิดมลภาวะน้อย ใช้ได้ยัง่ยืน ข้อเสีย มี
ความเสี่ยงสงูจากภยัธรรมชาต ิปริมาณจ�ากดั ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีและฤดกูาล ให้
พลงังานน้อย สว่นพลงังานชีวมวล ใช้พืน้ท่ีกองเก็บมาก ราคาผนัผวน ขณะท่ี 
พลงังานแสงอาทิตย์ใช้พืน้ท่ีมาก ให้พลงังานตอ่น�า้หนกัน้อย เป็นต้น
 ดงันัน้ แม้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยจะยงัคงต้องใช้เวลา
สร้างความเข้าใจ แตจ่ากความจ�าเป็นดงักลา่วข้างต้น ท�าให้กระทรวงพลงังาน 
บรรจโุรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าไว้เป็นสว่นหนึง่ของแผน PDP ซึง่ก�าหนดก�าลงัการ
ผลติท่ีระบบไฟฟ้าต้องการในแตล่ะปี เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
 นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ก�าลงัการผลิต 6,400  
เมกะวตัต์แล้ว การพฒันาโรงไฟฟ้าตาม PDP 2010 ยงัประกอบด้วย โครงการ 
โรงไฟฟ้าใหมท่ี่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ รวม 10,400 เมกะวตัต์

 โครงการพลงังานหมุนเวียน 
ของกฟผ. รวม 96 เมกะวตัต์ โครงการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าภาค
เอกชนขนาดเลก็ (SPP) รวม 3,800  
เมกะวตัต์ โครงการรับซือ้ไฟฟ้าจาก 
ผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก 
(VSPP) รวม 1,745 เมกะวตัต์ โครงการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวม 6,000 เมกะวตัต์

 โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ก�าลงัการผลติ 4,000 เมกะวตัต์ ถกูเลือ่นออกไป 3 ปี 
แผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า หลงัจากเกิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวครัง้รุนแรง
ท่ีญ่ีปุ่ นสง่ผลให้เกิดการร่ัวไหลของสารกมัมนัตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะเหน็ได้ว่ำ “โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ” ถอืเป็น
อีกหน่ึงทำงเลือกส�ำคัญในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ในยุคที่ค่ำไฟ
แพง ควำมกังวลในเร่ืองโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และลดควำมเส่ียงด้ำน
เชือ้เพลิงจำกกำรพึ่งพำก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
มำกเกนิไป



ป ระเทศไทย ถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการน�าธรรมชาติ
รอบตัวมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้หลากหลายประเภท 

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือเชือ้เพลิงชีวภาพ 
อย่างไบโอดีเซลท่ีได้จากผลปาล์ม เอธานอลท่ีได้จากมันส�าปะหลัง
และอ้อย ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สซึ่งพัฒนามาจากเศษอาหาร และ
มูลสัตว์หมักให้เกิดก๊าซ รวมไปถึงชีวมวล หรือ ไบโอแมส (Biomass) 
ท่ีพัฒนามาจากวัตถุดิบเหลือทิง้ทางการเกษตร
 ส�าหรับ “ชีวมวล” นัน้ นับได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูง
มาก เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรม ท�าให้มีเศษวตัถุดิบเหลือ
ทิง้ทางการเกษตรหลากชนิดท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นพลังงานได้  
โดยเฉพาะการน�ามาเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น  
เศษไม้ ซงัข้าวโพด ชานอ้อย กะลาปาล์ม แกลบ ฟางข้าว กาบมะพร้าว 
กะลามะพร้าว เป็นต้น 
 นอกจำกนีข้้อดีของโรงไฟฟ้ำชีวมวลยังสำมำรถสร้ำงใน
ชุมชนใกล้เคียงแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วย
 ข้อมูลของกระทรวงพลังงานประเมินว่า ชีวมวลในประเทศไทย
มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 4,600 เมกะวัตต์ ดังนัน้จึงก�าหนด
ยุทธศาสตร์การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไว้ในแผนพัฒนาพลังงาน

ศักยภาพโรงไฟฟ้า
ชีวมวลชุมชน

วัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร 



101



102
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ทดแทนระยะ 15 ปี ( 2551 -2565 ) วางเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
เบือ้งต้น 3,700 เมกะวัตต์ภายในปี 2565 เพ่ิมขึน้จากปัจจุบันท่ีมีก�าลัง
การผลิตติดตัง้รวม 1,610 เมกะวัตต์
 ส�าหรับแนวทางการส่งเสริมนัน้ ภาครัฐจะเน้นไปท่ีชีวมวลซึ่งยัง
ไม่มีการน�าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากนัก แต่พบว่ามีศักยภาพ โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ประเมินศักยภาพ
ของเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีส�าคัญ ได้แก่ เหง้ามันส�าปะหลัง 
ใบอ้อยและยอดอ้อย และทะลายปาล์ม
 โดยพบว่า เหง้ำมันส�ำปะหลัง มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 
150 เมกะวัตต์ ใบอ้อยและยอดอ้อย มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 
1,900 เมกะวัตต์ ทะลำยปำล์มเปล่ำ มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 360  
เมกะวัตต์ ส่วน ซังข้ำวโพด มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์
 นอกจากนีย้ังสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว เพ่ือน�ามาผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมเติม และน�ามาผลิตเป็นเชือ้เพลิงชีวมวลแปรรูป เช่น เชือ้เพลิงแท่ง
ตะเกียบ (Biomass Pallets)
 อย่างไรก็ตามมีเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรบางประเภท 
ท่ีมีศักยภาพน้อยลงมาก ได้แก่ แกลบ เน่ืองจากท่ีผ่านมา แกลบได้ถูก
น�าไปใช้ประโยชน์ทัง้ผลิตไฟฟ้าและประโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมาย ท�าให้มี
ปริมาณขาดแคลน และมีราคาสูง โดยปัจจุบันราคาอยู่ท่ีประมาณ 1,400 
บาทต่อตัน ท�าให้ไม่คุ้ มค่าต่อการลงทุน
 อีกมาตรการส่งเสริมท่ีส�าคัญของภาครัฐในปัจจุบัน คือ การให้
ส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า หรือ Adder กับผู้ ขายไฟฟ้าเข้าระบบ
 โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีมีก�าลังผลิตติดตัง้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
เมกะวัตต์ จะได้ Adder 0.50 บาทต่อหน่วย แต่หากมีก�าลังผลิตติดตัง้
มากกว่า 1 เมกะวัตต์จะได้รับ Adder ท่ีระดับ 0.30 บาทต่อหน่วยเป็น
เวลา 7 ปี ส่วนการผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับ Adder 
เพ่ิมอีก 1 บาทต่อหน่วย
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากชีวมวลท่ีมีศักยภาพนัน้ อยู่กระจัดกระจาย
ตามพืน้ท่ีทางการเกษตรต่างๆ ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการรวบรวมมาใช้
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ประโยชน์ จากต้นทุนในการจัดเก็บและขนส่งท่ีอยู่ในระดับสูง ประกอบ
กับการให้อัตรา Adder ท่ีก�าหนดไว้ในปัจจุบัน ยังไม่จูงใจให้มีการน�า
เศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากนัก
 จากปัญหาดังกล่าว จึงมีข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอให้ภาครัฐปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมและจูงใจต่างๆ 
 โดยเห็นว่า Adder ท่ีเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ควร
จะต้องเพ่ิมจากอัตราเดิมอีก 1-2 บาทต่อหน่วย นอกจากนีย้ังเสนอให้
ภาครัฐสนับสนุนทางการเงินนอกเหนือจาก Adder หากภาครัฐตอบ
รับข้อเสนอ เช่ือว่าจะช่วยดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึน้
 ส่วนความกังวลเร่ืองเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรจะมีไม่
เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าชีวมวลนัน้ ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ในการ
ผลิตไฟฟ้า ท่ีสามารถรองรับเชือ้เพลิงได้หลากหลายมากขึน้ จึงน่าจะช่วย
ลดปัญหาลงไปได้ในระดับหนึ่ง
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 ส�าหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลนัน้ ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ท่ีใช้โดยทั่วไป ได้แก่ การเผาไหม้ตรง (Direct Combustion) การผลิต
ก๊าชชีวมวล (Gasification) และยังมีเทคโนโลยีท่ีอยู่ระหว่างการวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ การผลิตน�า้มันจากชีวมวล (Bio-Oil) และการสกัด
ไฮโดรเจนจากชีวมวล เป็นต้น
 ทัง้นี ้ ในปัจจุบันภาครัฐให้การส่งเสริมระบบการผลิตก๊าชชีวมวล 
(Gasification) ซึ่งเป็นการน�าเชือ้เพลิงชีวมวลท่ีปรับปรุงคุณภาพแล้วเข้าสู่เตา
ให้ความร้อนแบบควบคุมอากาศ เพ่ือให้ชีวมวลเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เป็นก๊าซ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของก๊าซท่ีสามารถใช้
เป็นเชือ้เพลิง ได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และ
ก๊าซมีเทน (CH4) รวมถึง
ฝุ่ นละออง โดยจะมีระบบ
ก�าจัดฝุ่ นเพ่ือไม่ให้ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีข้างต้น จะใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดเล็ก ก�าลังการผลิตตัง้แต่ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) จนถึง 1 - 2   
เมกะวัตต์เท่านัน้ จึงเหมาะกับการติดตัง้ในชุมชน
 ส�าหรับข้อจูงใจอีกประการในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
นอกจากแรงจูงใจจากภาครัฐโดยการเพ่ิม Adder แล้ว การท่ีโรงไฟฟ้า
ชีวมวล น�าเศษวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชือ้เพลิง จะช่วย
ลดปริมาณการใช้น�า้มันเชือ้เพลิง และเกิดประโยชน์กับเจ้าของวัตถุดิบ
ทางการเกษตร เช่น โรงสี โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานน�า้ตาล เป็นต้น
 นอกจากนี ้ หากในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สามารถ
ควบคุมมวลสารและฝุ่ นจากโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  
โรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม สามารถใช้
วัตถุดิบท่ีเคยถูกทิง้เป็นขยะก่อมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมมาท�าให้เกิดประโยชน์ 
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ขณะเดียวกันผู้ ลงทุนยังสามารถพัฒนาสู่การขายคาร์บอนเครดิตสร้าง
รายได้เพ่ิมเติมได้อีกด้วย
 นอกจากนี ้ การท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งอาศัยเศษวัตถุดิบทางการ
เกษตรท่ีกระจายอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน เท่ากับว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กสามารถเกิดขึน้ได้ในแทบทุกพืน้ท่ีของประเทศ ท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบฯ 
กลายเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันจัดตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 
เพ่ือการพึ่งพาตัวเอง ลดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า
 “ชีวมวล” จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ มีควำมส�ำคัญในกำรช่วยชำติให้
หลุดพ้นจำกวิกฤตพลังงำนไฟฟ้ำ



ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) เป็นพลงังานทดแทนท่ีเกิด
จากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะท่ีไม่ใช้อากาศ 

(anaerobic digestion) โดยทัว่ไปจะหมายถงึ ก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการ
หมกั (Fermentation) ของสารอินทรีย์ โดยกระบวนการนีส้ามารถเกิด
ขึน้ได้เองตามธรรมชาติ
 “น�ำ้เสีย” ถือเป็นแหล่งท่ีน�าก๊าซชีวภาพมาใช้มากท่ีสุดใน
ประเทศไทย แบง่เป็น น�า้เสียจากเกษตรกรรม และปศสุตัว์, น�า้เสียจาก
โรงงานอตุสาหกรรม, น�า้เสียและของเสียจากแหลง่ชมุชน และน�า้เสีย
จากเหมืองแร่
 ขณะท่ีก๊าซชีวภาพ ยงัเป็นพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพอนัดบั
ต้นๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากมีวตัถดุบิท่ีเพียงพอตอ่การผลติ รวมถงึ
ศกัยภาพของเทคโนโลยีก็มีความทนัสมยั เน่ืองจากคนไทยได้พฒันา 
ตอ่ยอดเร่ืองนีม้านานกวา่ 20 ปีแล้ว จงึมีความช�านาญในการผลติพลงังาน
ทดแทนจากไบโอแก๊สและการท่ีภาครัฐได้ให้การสง่เสริมอยา่งเตม็ท่ี จาก
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (สนพ.) ท�าให้ 
ไบโอแก๊สมีการใช้อยา่งแพร่หลายในประเทศไทย 
 โดยในปี 2552 ท่ีผ่านมานัน้ ทาง สนพ.ได้มอบเงินสนบัสนนุ
แก่โรงงานอุตสาหกรรมในการลงทุนก่อสร้างระบบผลิต ไบโอแก๊ส  

ใช้ทรัพยากรโลก 
อย่างคุ้มค่า 
ด้วยไบโอแก๊ส



107

เป็นจ�านวนเงินมลูคา่กวา่ 350 ล้านบาท และในปี 2554 นี ้ทาง สนพ. ก็ได้จดั
ตัง้งบประมาณส�าหรับการสนบัสนนุผู้ประกอบการท่ีสนใจจะลงทนุท�าระบบ
มากขึน้ถงึ 560 ล้านบาท แก่ 64 โรงงานกวา่ 200 โครงการโดยให้เงินชว่ย
เหลือ 40 เปอร์เซน็ต์ ของงบการลงทนุสร้างระบบไบโอแก๊สในแตล่ะโครงการ 
 กระบวนการผลติไบโอแก๊สในประเทศไทย สว่นใหญ่เป็นการผลติจาก 
น�า้เสีย เศษอาหาร และมลูสตัว์ ในรูปแบบของการผลติเป็นเชือ้เพลงิส�าหรับ
ท�าความร้อนท่ีใช้ภายในโรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท และใช้ส�าหรับ
เป็นก๊าซหงุต้ม
 และจากการเร่ิมต้นโครงการจนถงึปัจจบุนันัน้ การผลติเชือ้เพลงิจาก
ก๊าซชีวภาพอยู่ท่ีประมาณ 580,074,417 ลกูบาศก์เมตร และปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดได้ประมาณ 4,896,990 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ 
 ส�าหรับการผลติเชือ้เพลงิพลงังานจากไบโอแก๊สในรูปแบบพลงังานไฟฟ้า
นัน้ แม้ประเทศไทยจะมีศกัยภาพเพียงพอตอ่การผลติเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
มีวตัถดุิบท่ีหลากหลาย สามารถรองรับกระบวนการผลิตได้
เป็นอยา่งดี แตก่ารผลติใช้ยงัมีไมม่ากนกั เน่ืองจาก
การสนบัสนนุจากภาครัฐด้วยการให้สว่นเพ่ิม
ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ท่ี 50 สตางค์ตอ่
หน่วย ไม่คุ้มค่าต่อการลงทนุ จึงเป็นข้อ
จ�ากดัท่ีส�าคญั ส�าหรับการขยายการผลติ
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิไบโอแก๊ส
 ฉะนัน้หากจะน�าไบโอแก๊สมาใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าอย่างจริงจงั 
การเพ่ิมอัตราค่า Adder  
รวมถึงการปรับขัน้ตอนอนมุตัิ
การขอจ�าหนา่ยไฟฟ้าให้มีขัน้ตอน
ท่ีสัน้ลง จากปัจจบุนัต้องผา่นการอนมุตัจิากการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงพลงังาน กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ท�าให้ต้องใช้เวลานานในการย่ืนขอจ�าหน่ายไฟฟ้า 
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ถือเป็นข้อจ�ากดัอย่างหนึ่งของการผลิตพลงังานจากไบโอแก๊ส ซึง่ตามแผน
พฒันาพลงังานทดแทนระยะ 15 ปี ก�าหนดให้มีการผลติไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส
ในสดัสว่น 120 เมกะวตัต์ในปี 2565 โดยปัจจบุนัมีการผลติไฟฟ้าเข้าระบบ
อยูท่ี่ประมาณ 80 เมกะวตัต์
 และหากรัฐบาลสนบัสนนุด้วยคา่ Adder ท่ีสงูขึน้ เป็นประมาณ 2 - 3 

บาทต่อหน่วย จากปัจจบุนั
ก�าหนดไว้ท่ี 50 สตางค์ต่อ
หน่วยส�าหรับก�าลงัผลิตติด
ตัง้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1  
เมกะวตัต์ และหากมีก�าลงั 
ผลิตติดตั ง้มากกว่ า  1  
เมกะวตัต์ ก�าหนด Adder  
ท่ี  30 สตางค์ต่อหน่วย  
ทางภาคเอกชนเช่ือว่าจะ 
ท�าให้การน�าพลงังานทดแทน

จากไบโอแก๊สมาใช้ในรูปเชือ้เพลงิและการผลติไฟฟ้าก็น่าสนใจในการลงทนุ
มากขึน้ และชว่ยลดข้อจ�ากดัในการผลติพลงังานจากไบโอแก๊สให้น้อยลง 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั สนพ. ได้มีการส่งเสริมกระบวนการผลิต 
ไบโอแก๊สโดยการใช้วตัถดุบิจากพืช โดยให้มีการปลกูพืชขึน้มาส�าหรับรองรับ
ในการผลติไบโอแก๊ส เพ่ือใช้ส�าหรับผลติไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจาก
การผลติด้วยเศษของเสีย หรือน�า้เสีย 
 โดยปัจจบุนั สนพ. อยู่ระหว่างการศกึษาเร่ือง Adder ซึง่คาดว่าจะ
สามารถเสนอตอ่รัฐบาลชดุใหมใ่นเร็วๆ  นี ้
 ส�าหรับเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจากไบโอแก๊สนัน้ สามารถท�าได้ด้วย
วิธีหลกัๆ 3 วิธี กลา่วคือ ระบบกังหนัไอน�ำ้ ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีใช้กนัทัว่ไป แต่
จะตา่งกนัตรงชนิดเชือ้เพลงิท่ีน�ามาเผาให้ความร้อนแก่หม้อน�า้เทา่นัน้ 
 ทัง้นีร้ะบบดงักลา่ว เป็นการน�าก๊าซชีวภาพมาเผา เพ่ือต้มน�า้ในหม้อน�า้
โดยตรงให้กลายเป็นไอน�า้ จากนัน้ใช้ไอน�า้ไปหมนุกงัหนัไอน�า้ท่ีตอ่กบัเคร่ือง
ก�าเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึง่ อปุกรณ์หลกัประกอบด้วย เตาเผาก๊าซชีวภาพ หม้อ



109

น�า้ (BOILER) ระบบจา่ยน�า้และบ�าบดัน�า้ เคร่ืองควบแนน่ (CONDENSER) 
หอหลอ่เยน็ (COOLING TOWER) กงัหนัไอน�า้ (TURBINE) และเคร่ืองก�าเนิด
ไฟฟ้า 
 สว่นอีกระบบนัน้ เป็นระบบกังหนัก๊ำซเดนิคู่กับระบบกังหนัไอน�ำ้ 
วิธีนีจ้ะมีประสทิธิภาพดีท่ีสดุ ซึง่หลกัการท�างานก็คือ ใช้ระบบกงัหนัก๊าซชนิด
เดียวกบัท่ีใช้ในเคร่ืองบนิไอพน่ โดยอดัอากาศผา่นเคร่ืองอดัความดนัสงู แล้ว
น�าอากาศความดนัสงูท่ีได้มาเผาร่วมกบัก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ซึง่ท�าให้ 
แก๊สท่ีเผาไหม้แล้วจะกลายเป็นพลงังานไปหมนุเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า
 สว่นระบบเคร่ืองยนต์ก๊ำซสันดำปภำยในส�าหรับเคร่ืองยนต์สนัดาป
ภายในท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตแิละใช้ก๊าซชีวภาพนัน้การท�างานของเคร่ืองยนต์จะ
มีลกัษณะเหมือนกบัการท�างานของเคร่ืองยนต์ในรถยนต์ท่ีใช้น�า้มนัเบนซนิ ซึง่
ต้องมีการจดุระเบิดโดยใช้
หวัเทียน แตมี่สว่นประกอบ
หรือชิน้สว่นตา่งๆ เหมือนกบั
เคร่ืองยนต์ดีเซลมากกวา่ โดย
ก๊าซท่ีเผาไหม้ในกระบอกสบู
ของเคร่ืองยนต์ก๊าซสนัดาป
ภายในท่ีจดุศนูย์กลาง อาจ
มีอณุหภมิูสงูถงึ 1,400 องศา 
ท�าให้ประสทิธิภาพของการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบนีสู้ง
กวา่ระบบท่ีใช้กงัหนัก๊าซเดนิ
คูก่บัระบบกงัหนัไอน�า้โดยมีคา่อยูท่ี่ 32-40 เปอร์เซน็ต์ และคา่เฉลี่ยทัว่ไปจะ
อยูท่ี่ 35 เปอร์เซน็ต์
 อย่ำงไรกต็ำมด้วยศักยภำพ และแรงกดดนัในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ รวมถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรดแูลสิ่งแวดล้อม นับเป็นแรง
ขับเคล่ือนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ไบโอแก๊สของไทย เป็นพลังงำนหมุนเวียนที่
จะถูกน�ำมำพฒันำและต่อยอดใช้กันอย่ำงแพร่หลำย



หากพดูถงึพลงังานความร้อนใต้พิภพ  หรือ Geothermal Energy 
ผู้ ท่ีอยูใ่นแวดวงพลงังาน และแวดวงธรณีวิทยา คงรู้จกักนัดี โดย

พลงังานความร้อนใต้พิภพนัน้เกิดจากความร้อนตามธรรมชาตท่ีิได้จาก
แหลง่ความร้อนท่ีถกูกกัเก็บอยูภ่ายใต้ผิวโลกโดยอณุหภมิูใต้ผิวโลกจะ
เพ่ิมขึน้ตามความลกึ
 หากเจาะลกึลงไปถงึภายในใจกลางของโลก จะพบแหลง่พลงังาน
ความร้อนอยูม่หาศาล แหลง่พลงังานความร้อนใต้พิภพยงัมกัพบมากใน
บริเวณท่ีเรียกวา่ “จุดร้อน” (Hot spots) เชน่ พืน้ท่ีเป็นภเูขาไฟ หรือพืน้ท่ี
บอ่น�า้พรุ้อน
 ส�าหรับการใช้ประโยชน์จากพลงังานความร้อนใต้พิภพเพ่ือน�ามา
ผลติกระแสไฟฟ้านัน้เร่ิมต้นขึน้ในปี 1913 ท่ีอิตาลี โดยใช้พลงังานความ
ร้อนใต้พิภพจากแหลง่ลาร์เดอเรลโล ก�าลงัการผลติ 250 กิโลวตัต์ นบั
เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานใต้พิภพแหง่แรกในโลกท่ีผลติไฟฟ้าออกมาในเชิง
พาณิชย์ โดยปัจจบุนัโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้ขยายก�าลงัการผลิตเป็น 700 
เมกะวตัต์ และมีแผนท่ีจะเพ่ิมก�าลงัการผลติเป็น 1,200 เมกะวตัต์ ใน
อนาคต
 อยา่งไรก็ตาม ก่อนจะพฒันาพลงังานความร้อนใต้พิภพมาผลติ
กระแสไฟฟ้านัน้ พบว่า ในสมยัโรมนั มีการน�าพลงังานความร้อนใต้

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

“ฝาง” ห้องทดลอง
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พิภพมาใช้ท�าน�า้ร้อนเพ่ือบ�าบดัโรค และใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน ก่อนจะ 
น�าไอน�า้ร้อนมาใช้ประกอบอาหาร และน�าน�า้ร้อนมาอาบช�าระร่างกาย
 ในไทยการพฒันาและทดลองน�าพลงังานความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลติ
กระแสไฟฟ้ามีอยูท่ี่ ต�าบลมอ่นป่ิน อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่หา่งจากตวัเมือง
ประมาณ 150 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดนิสาย 107 และหา่งจากตวัอ�าเภอ
ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 10 กิโลเมตร พืน้ท่ีตดิกบับอ่น�า้ร้อนฝาง 
 โดยถกูน�ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2532 หลงัจากได้เร่ิมศึกษา
ส�ารวจความเป็นไปได้ในปี 2521 ภายใต้ความร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) กรมทรัพยากรธรณี และ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปัจจบุนั
โรงไฟฟ้าแหง่นีมี้ก�าลงัผลติ 300 กิโลวตัต์ และถือเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ใต้พิภพแบบ 2 วงจรแหง่แรกในเอเชียอาคเนย์ และยงัเป็นโรงไฟฟ้าสาธิตท่ีใช้
พลงังานความร้อนใต้พิภพเป็นแหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศไทย
 โรงไฟฟ้าแหง่นีใ้ช้น�า้ร้อนจากหลมุเจาะ โดยมีอณุหภมิูประมาณ 130 
องศาเซลเซียส มีอตัราการไหล 16.5-22 ลติรตอ่วินาที มาถ่ายเทความร้อน 
และใช้น�า้อณุหภมิู15- 30 องศาเซลเซียส อตัราการไหล 72-94 ลติรตอ่วินาที 
เป็นตวัหลอ่เยน็ สามารถผลติกระแสไฟฟ้า ได้ประมาณปีละ 1.2 ล้านกิโลวตัต์
ชัว่โมง
 อยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นไปได้ยากท่ีจะเกิดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพในเชิงพาณิชย์ในไทย เน่ืองจากพลงังานความร้อนใต้พิภพ
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ในไทยมีศกัยภาพไม่มากพอ 
นอกจากนีย้งัต้องใช้เงินลงทนุ
สงูกวา่โรงไฟฟ้าทัว่ไป จงึยงัไมมี่
ผู้ ท่ีสนใจลงทนุ
 ทัง้นี ้ พืน้ท่ีมีพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพนัน้สว่นใหญ่
จะเป็นพืน้ท่ีท่ีเรียกวา่ Ring of 
Fire หรือพืน้ท่ีภเูขาไฟ มกัพบ
มากในญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย อิตาล ีเป็นต้น ซึง่เป็นแหลง่พลงังานความ
ร้อนท่ีเกิดจากหินภเูขาไฟ
 ส่วนในไทยจะพบตามแหล่งน�า้พรุ้อน เช่น แหล่งน�า้พรุ้อนโป่งฮ่อม 
อ�าเภอสนัก�าแพง แหลง่น�า้พรุ้อนโป่งกุ่ม อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่
แหลง่น�า้พรุ้อนบริเวณอ�าเภอแมท่า จงัหวดัล�าพนู แหลง่น�า้พรุ้อนฝาง แหลง่
น�า้พรุ้อนโป่งเมืองงาม และ แหลง่น�า้พรุ้อนแมจ่นั จงัหวดัเชียงใหม่
 ขณะท่ีในปัจจบุนั มีโรงไฟฟ้าจากแหลง่หินร้อนใต้พิภพไมก่ี่แหง่ในโลก 
เช่น ท่ีเกาะ Lihir ใกล้ปาปัวนิวกินี มีโรงไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวตัต์ และใน 
ไอซ์แลนด์ท่ีมีศกัยภาพสงูในการผลติไฟฟ้าจากชัน้หินร้อนใต้พิภพ และก�าลงั
ทดสอบระบบอยูท่ี่มลรัฐแคลฟิอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา และ Oita Prefecture 
ในญ่ีปุ่ น เป็นต้น
 ด้านเทคโนโลยีส�าหรับใช้ผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ
นัน้ มีอยู ่4 ประเภทได้แก่ 
 1) Dry Steam Power Plant เป็นระบบโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ใต้พิภพระบบแรก สร้างขึน้ในอิตาลี การท�างานจะอาศยัการตอ่ทอ่จากแหลง่
น�า้ร้อน แล้วรับเฉพาะไอน�า้เข้าสูโ่รงไฟฟ้าโดยตรง  
 2) Binary Steam Power Plant หวัใจของโรงไฟฟ้าระบบนี ้คือ “การ
สง่ผา่นความร้อน” โดยน�า้ร้อนจะถกูสง่ผา่นทอ่เข้าสู ่Heat Exchanger ท�าให้
ระบบน�า้หมนุเวียนในโรงไฟฟ้าได้รับความร้อน เม่ือน�า้ร้อนเป็นไอน�า้จะถกู
สง่ผา่นไปดนักงัหนัจากนัน้ไอน�า้จะควบแน่นกลายเป็นน�า้เย็น แล้วถกูน�าไป
หมนุเวียนใช้เป็นน�า้ร้อนอีกครัง้หนึง่ 
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 3) Flashed Steam Power Plant โรงไฟฟ้าระบบนีเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีได้
รับความนิยมแพร่หลาย โดยระบบนีจ้ะรับน�า้ร้อนขึน้มาพกัไว้ในถงัก่อน แล้ว
จงึน�าไอน�า้ท่ีได้ไปหมนุกงัหนัอีกครัง้หนึง่
 4) Hybrid Steam Power Plant โรงไฟฟ้าระบบนี ้เป็นการผสมผสาน
ระหวา่งสองเทคโนโลยีโรงฟ้าฟ้า คือ Binary Steam Power Plant และ Flashed 
Steam Power plant 
 อยา่งไรก็ตาม แม้การใช้ประโยชน์
จากแหล่งพลงังานความร้อนประเภท
นี ้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่ 
สิง่แวดล้อม แตก็่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
ก๊าซพิษเพราะโดยทัว่ไปพลงังานความร้อน
ท่ีได้จากใต้พิภพ มกัมีก๊าซซึง่มีอนัตรายตอ่
ระบบการหายใจ ดงันัน้จงึต้องก�าจดัก๊าซ 
เหล่านีโ้ดยการแปรสภาพก๊าซให้เป็น 
กรด ด้วยการน�ามาผา่นน�า้ จนเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เป็นกรดซลัฟิวริก ซึง่สามารถ 
น�ากรดนีม้าใช้ประโยชน์ได้
 นอกจากนี ้แหลง่พลงังานความร้อนใต้พิภพในบางแหลง่ยงัมีปริมาณ
แร่ธาตตุา่งๆ ละลายอยูใ่นปริมาณสงู หากปลอ่ยระบายลงไปผสมกบัแหลง่น�า้
ตามธรรมชาตบินผิวดนิจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบน�า้ผิวดนิท่ีใช้ทางการเกษตร 
หรือใช้อปุโภคบริโภค
 ดงันัน้ก่อนการระบายน�า้ จงึจ�าเป็นต้องแยกแร่ธาตตุา่งๆ เหลา่นัน้ออก 
ด้วยการท�าให้ตกตะกอนหรืออาจใช้วธีิอดัน�า้กลบัคืนสูใ่ต้ผิวดิน ซึง่จะต้องแนใ่จ
วา่น�า้ท่ีอดัลงไปนัน้ จะไมไ่หลไปปนกบัแหลง่น�า้ใต้ดนิตามธรรมชาติท่ีมีอยู่
 แม้จะเป็นเร่ืองยากท่ีจะน�าพลงังานความร้อนใต้พิภพ มาใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ในไทย จากข้อจ�ากดัดงักลา่วมา 
 แต่ควำมพยำยำมในกำรน�ำพลังงำนควำมร้อนใต้พภิพขนำดเลก็
ของไทยที่อ�ำเภอฝำง จงัหวัดเชียงใหม่ มำใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ กนั็บ
เป็นห้องทดลองวทิยำศำสตร์ที่มีคุณค่ำต่อกำรศกึษำเรียนรู้ถงึศักยภำพ
ของพลังงำนควำมร้อนใต้พภิพ ให้กับคนรุ่นต่อๆไป



การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีท�าได้ยาก
อยู่แล้วในภาวะปกติ เร่ืองท่ีตอกย�า้ให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น

ผู้ ร้ายในสายตาของคนไทยมากขึน้ไปอีก นัน่คือ กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
ฟกูชิูมะในประเทศญ่ีปุ่ น เกิดสารกมัมนัตรังสีร่ัวไหลจากเหตกุารณ์แผน่
ดนิไหวและคลื่นยกัษ์สนึามิ 
 จนเป็นเหตุให้กระทรวงพลงังานสัง่ทบทวนโครงการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ตามมาด้วยการชะลอโครงการออก
ไปจากก�าหนดเดมิ
 ก่อนหน้านีป้ระเทศไทยมีแผนท่ีจะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ซึง่
ได้บรรจไุว้ในแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า (Power Development Plan 
2010 -PDP 2010) โดยก�าหนดให้มีโรงไฟฟ้าในปี 2563-2564 ก�าลงัผลติ
รวม 4,000 เมกะวตัต์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตอ่โรงอยูท่ี่ประมาณ 6-7 ปี 
เพ่ือผลติไฟฟ้าป้อนให้กบัความต้องการของประเทศท่ีขยายตวัอตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน
ให้กบัประเทศ
 เน่ืองจากปัญหาด้านพลงังานเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทกุคนทกุฝ่าย ไมเ่พียงเร่ืองของราคาพลงังานท่ีสงูขึน้เทา่นัน้ แตย่งัเก่ียวข้อง
กบัปริมาณพลงังานท่ีน�ามาใช้วา่สอดคล้องกบัการผลติและเพียงพอตอ่

แบบนี้ต้องเคลียร์

“นิวเคลียร์”
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ความต้องการใช้ในอนาคตหรือไม่
 โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย  
อิงกบัก๊าซธรรมชาตมิากถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ ของปริมาณการผลติไฟฟ้าโดยรวม 
ในจ�านวนนีเ้ป็นการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตจิากประเทศเพ่ือนบ้านในสดัสว่น 25 
เปอร์เซน็ต์ ขณะท่ีปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทยเหลอือยูเ่พียง 25 ปี 
การพึง่พาก๊าซธรรมชาตจิากประเทศเพ่ือนบ้านยงัมีความเสีย่งหากไทยเกิดมี
ปัญหาระหวา่งประเทศ

 เหตกุารณ์ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ
ของ บมจ.ปตท.ร่ัวในอ่าวไทย 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2554 ท่ี
ผา่นมา ในชว่งแรกท่ีเกิดเหต ุพบ
วา่ปริมาณก๊าซธรรมชาตผิา่นทอ่
หายไปกวา่ 100 ล้านลกูบาศก์ฟตุ
ตอ่วนั แตภ่ายหลงั ปตท.แจ้งวา่
หยดุสง่ก๊าซธรรมชาติประมาณ 
600 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั
 หากเป็นเช่นนีก็้จะกระทบต่อ

ก�าลงัผลติไฟฟ้ารวม 3,000 เมกะวตัต์ หรือเทา่กบัก�าลงัการผลติ 4-5 โรงไฟฟ้า 
ซึง่ สุทศัน์ ปัทมสริิวัฒน์ ผู้วา่การการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
บอกวา่ คงต้องหนัไปใช้น�า้มนัดีเซล และน�า้มนัเตาซึง่มีต้นทนุการผลติไฟฟ้า
คอ่นข้างสงูแทน สง่สญัญาณวา่ คา่ไฟฟ้าอตัโนมตัผินัแปร (FT) อาจต้องปรับ
เพ่ิมขึน้ในรอบบลิเดือนกนัยายน 2554 (ก่อนท่ีรัฐบาลจะเบรกการขึน้ราคาใน
ภายหลงั) นัน่เป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน 
เชือ้เพลงิอ่ืนๆ ท่ีมีต้นทนุต�่าอยา่งถ่านหิน หรือนิวเคลียร์ได้
 รายงานของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ ระบวุ่า ใน
ปัจจบุนัพลงังานนิวเคลยีร์ถกูน�ามาใช้ผลติไฟฟ้าในหลายประเทศทัว่โลก โดย
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากถงึ 440 แหง่ใน 30 ประเทศทัว่โลก 
 จะเห็นได้วา่ในหลายประเทศทัว่โลกเลือกใช้พลงังานนิวเคลียร์ในการ
ผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากมีต้นทนุการผลิตต�่ากว่าการใช้พลงังานประเภทอ่ืนๆ 
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหลา่นี ้ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ในสดัสว่น 14 
เปอร์เซน็ต์ของโลก และถ่านหินในสดัสว่นประมาณ 40 เปอร์เซน็ต์
 รายงานยงัระบอีุกวา่ ประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากท่ีสดุในโลก 
คือ สหรัฐอเมริกา มีมากถงึ 104 แหง่ และก�าลงัก่อสร้างอีก 1 แหง่ นอกจาก
นีย้งัมีแผนจะก่อสร้างเพ่ิมอีก 9 แหง่ จากแผนทัง้หมด 23 แหง่ รองลงมาคือ 
ฝร่ังเศส มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทัง้สิน้ 58 แหง่ ก�าลงัก่อสร้าง 1 แหง่ และมีแผน
วา่จะสร้างเพ่ิมเติมอีก 1 แหง่

 สว่นญ่ีปุ่ นท่ีก�าลงัเผชิญปัญหา
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูใ่นขณะนี ้มีโรงไฟฟ้า
นิวเคลยีร์ทัง้สิน้ 55 แหง่ ก�าลงัก่อสร้าง 2 
แหง่ และมีแผนวา่จะก่อสร้างอีก 12 แหง่ 
แตก็่อาจมีการทบทวนหลงัเกิดเหตกุารณ์
ท่ีฟูกูชิมะ ด้านรัสเซียซึ่งเป็นประเทศ
ท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก
ของโลกในปี 2497 ปัจจบุนัมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ทัง้สิน้ 32 แหง่ ก�าลงัก่อสร้าง
อีก 10 แห่งและมีแผนจะก่อสร้างเพ่ิม

เตมิอีก 14 แหง่
 ขณะท่ีจีน มีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทัง้หมด 13 แหง่ อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
อีก 27 แหง่ และมีแผนวา่จะก่อสร้างเพ่ิมเตมิอีก 50 แหง่ จากทัง้หมด 110 แหง่ 
สว่นเกาหลีใต้ มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทัง้หมด 21 แหง่ ก�าลงัก่อสร้างอีก 5 แหง่ 
 ด้านเกาหลีเหนือซึง่เป็นประเทศท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์ในครอบครองนัน้ 
ได้เสนอแผนก่อสร้าง 1 แหง่ เวียดนามเสนอแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
2 แห่งจากทัง้หมด 12 แห่ง ขณะท่ีมาเลเซียเสนอแผนก่อสร้าง 1 แห่ง  
สว่นอินโดนีเซียมีแผนก่อสร้าง 2 แหง่จากทัง้หมด 4 แหง่
 ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ คือ สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าได้ปริมาณ
มาก ปริมาณของเสียน้อยเม่ือเทียบกบัวธีิการผลติไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ สามารถยืด
อายกุารใช้งานของเชือ้เพลงิและโรงไฟฟ้าได้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ สามารถ
ขนสง่เชือ้เพลงิได้งา่ย ตลอดจนไมส่ร้างก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด
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 สว่นข้อเสียก็คือ จะต้องมีการด�าเนินการอยา่งรัดกมุ โดยเฉพาะระบบ
ความปลอดภยัและการป้องกนัรังสท่ีีเข้มงวด ขณะท่ีการก่อสร้างในระยะแรก
จะใช้เงินลงทนุสงู นอกจากนีเ้ชือ้เพลงินิวเคลยีร์ท่ีใช้แล้ว ยงัสามารถน�าไปผลติ
อาวธุนิวเคลียร์ได้ 
 แตภ่ายใต้พนัธสญัญา “ไม่เผยแพร่อำวุธนิวเคลียร์” และการควบคมุ 
ระบไุว้ชดัเจนว่าห้ามด�าเนินการในลกัษณะท่ีนอกเหนือไปจากการพฒันา
พลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ ซึง่หากประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็จะ
ต้องควบคมุไมใ่ห้น�าไปผลติอาวธุนิวเคลยีร์ ในขณะเดียวกนัการเก็บรักษาเชือ้
เพลงิใช้แล้ว มีกมัมนัตรังสีระดบัสงู ต้องควบคมุอยา่งเข้มงวด
 ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ ได้รับกำรออกแบบให้มีอำยุ
กำรใช้งำนประมำณ 40 ปี แต่กำรประเมนิทำงวศิวกรรมในช่วง 10 ปีที่
ผ่ำนมำ พบว่ำ โรงไฟฟ้ำหลำยแห่งสำมำรถใช้งำนได้นำนกว่ำนัน้ 
 ในสหรัฐอเมริกา มีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์เกือบ 50 แหง่ ท่ีได้รับอนญุาต
ให้ยืดอายกุารเดนิเคร่ืองจากเดมิ 40 ปี เป็น 60 ปี และคาดวา่ท่ีเหลือก็จะได้
รับการยืดอายเุชน่กนั สว่นในญ่ีปุ่ นได้รับการยืดอายอุอกไปเป็น 70 ปี
 โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก คือ Calder Hall และ Chapelcross 
ในองักฤษ สร้างขึน้เม่ือปี 1950 โดยใช้วศิวกรรมแบบเก่า จงึคาดวา่จะมีอายกุาร
ใช้งานเพียง 20-25 ปี โรงไฟฟ้าแหง่นีไ้ด้รับอนญุาตให้เดนิเคร่ืองได้ 50 ปี แตไ่ด้
ปิดตวัลงก่อน เน่ืองจากเหตผุลทางเศรษฐกิจ โรงไฟฟ้าแหง่อ่ืนๆ สว่นใหญ่ใช้
เคร่ืองปฏิกรณ์แบบ Magnox และได้รับอนญุาตให้ใช้งานได้ 40 ปี
 แม้จะยังไม่รู้ว่ำจนถงึที่สุดแล้ว ไทยจะมีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์เกดิ
ขึน้ได้หรือไม่ แต่โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ถอืเป็นทำงเลือกหน่ึงในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรผลติไฟฟ้ำของไทยที่พึ่งพำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตมิำกเกนิไป 
จนเกดิควำมเส่ียงต่อควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำของประเทศ



ทั่วโลกไมไ่ด้เร่ิมรู้จกัและใช้พลงังานหมนุเวียนกนัในยคุนีเ้ทา่นัน้ ย้อน
กลบัไปบรรพบรุุษของเราใช้พลงังานหมนุเวียนอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนั 

เพียงแตไ่มไ่ด้เน้นไปในการผลติไฟฟ้า อาทิ  การใช้แสงแดดในการถนอม
อาหาร การใช้กงัหนัลมเพ่ือวิดน�า้หรือการใช้กงัหนัลมในนาเกลือ ฯลฯ
 สว่นสาเหตท่ีุท�าให้การใช้พลงังานหมนุเวียนเพ่ิมมากขึน้ในยคุนี ้
เกิดจากแรงผลกัดนัจากราคาน�า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกบัภาวะ
โลกร้อน (Global Warming) ท�าให้ทัว่โลกเร่ิมตระหนกัถงึความส�าคญั
ของพลงังานหมนุเวียน สง่เสริมให้มีการใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ทดแทน
เชือ้เพลงิฟอสซลิท่ีปริมาณส�ารองลดลง 
 แตข้่อเทจ็จริงท่ีต้องตระหนกัก็คือ พลงังานหมนุเวียนยงัไมส่ามารถ
จะเข้ามาแทนท่ี “พลงังานหลกั” เชือ้เพลงิฟอสซลิอยา่งน�า้มนั ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาต ิได้ทัง้หมด เน่ืองจากข้อจ�ากดัด้านปริมาณทรัพยากร ก�าลงั
การผลติ และต้นทนุการผลติในเชิงเปรียบเทียบท่ียงัสงูกวา่พลงังานหลกั
อยูม่าก
 บทบาทของพลงังานหมนุเวียน จึงท�าหน้าท่ีไม่ต่างกบั “ผู้ช่วย
พระเอก” เตมิเตม็ความมัน่คงด้านพลงังานให้กบัประเทศ
 ท่ีผา่นมา กระทรวงพลงังานและหนว่ยงานในสงักดั ได้สนบัสนนุ
ให้ทกุภาคสว่นพฒันา คดิค้น และสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียน รวม

เติมเต็ม “พลังงานหลัก”

“พลังงานทดแทน” 
ผู้ช่วยพระเอก 
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ถงึการอนรัุกษ์พลงังาน โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้ก�าหนดนโยบายหลกัใน
การบริหารจดัการพลงังาน ผา่นหลายโครงการ
 หนึง่ในนัน้คือ โครงการต้นแบบ “ชุมชนบนวถิพีลังงำนทดแทน” ซึง่
ด�าเนินการโดยส�านกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านกึเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน และ
พลงังานทดแทน
 โดยการสง่เสริมให้ชมุชนประยกุต์ใช้วสัดทุางการเกษตรท่ีเหลือใช้ใน
ท้องถ่ิน และวชัพืชในชมุชนมาผลติเป็นเชือ้เพลงิ เพ่ือใช้ในชีวติประจ�าวนั และ
ให้ชมุชนมีพลงังานหมนุเวียนใช้พลงังานอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน ซึง่ด�าเนิน
การควบคูไ่ปกบัการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ
พลงังานหมนุเวียนท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน
 โครงการดงักล่าวเกิดขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการขบัเคลื่อนนโยบายและ
ยทุธศาสตร์พลงังานสูว่ถีิการพึง่พาตนเองของชมุชน ด้วยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจด้านพลงังานหมนุเวียนจากการปฏิบตัิจริง  และน�าไปสู่การยอมรับ
เทคโนโลยีพลงังานหมนุเวียนท่ีสะอาดอยา่งมีประสทิธิภาพ
 ทัง้ยงัเป็นการสร้างทศันคติและท�าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของชมุชนสู่
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การเป็น “ชุมชนสีเขียว” เพ่ือลดภาวะโลกร้อน
 นอกจากนี ้ยงัจะพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านพลงังาน
หมนุเวียนอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง ด้วยการจดัเวทีสมัมนาเพ่ือใช้เป็นชอ่ง

ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทัง้เปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพฒันาพลงังาน
หมนุเวียน 
     ตวัอยา่งน�าร่อง เกิดขึน้ท่ี ต.ปลายโพงพาง 
อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม ประชาชนสว่น
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน่ ท�า
สวนมะพร้าว ส้มโอ กล้วย และมีวสิาหกิจ

ชมุชนกระจายอยูโ่ดยรอบ อาทิ โรงงานท�าน�า้ตาลมะพร้าว โรงงานแป้งร�่า โรง
นึง่ (ต้ม) ปลาท ูเป็นต้น ท�าให้สามารถน�าของเหลือทิง้เหลา่นีม้าใช้ประโยชน์
ในการพฒันาพลงังานหมนุเวียนได้เป็นอยา่งดี
 โดยกระทรวงพลงังานได้สนบัสนนุให้ชมุชนสามารถพึง่พาตวัเองด้าน
พลงังานในหลายรูปแบบ อาทิ การสนบัสนนุเตาประสทิธิภาพสงู ซึง่เป็นหนึง่
ในเทคโนโลยีพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมตอ่ชมุชน
 ขณะเดียวกนั ได้จดัเก็บข้อมลูเปรียบเทียบให้เหน็อยา่งชดัเจนระหวา่ง
การใช้พลงังานของเตาแบบเดมิและเตาประสทิธิภาพสงูวา่ประหยดัพลงังาน
แตกตา่งกนัอยา่งไร น�าไปสูก่ารยอมรับของชมุชนในท่ีสดุ
 นอกจากนี ้ ยงัขยายผลโครงการไปสูช่มุชนอ่ืนๆเพ่ิมเติม เชน่ ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ ตามล�าดบั
 ทัง้นี ้รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชมุชนนัน้ หลกัการส�าคญั 
คือ ชมุชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัรู้ในเร่ืองพลงังาน  เพ่ือ
น�าไปสูก่ารมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัการพลงังานชมุชน  และการวางแผน
พลงังานชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป
 ทัง้นี ้สิง่ท่ีชมุชนจะเหน็ผลอยา่งชดัเจนจากการวางแผนพลงังาน นัน่คือ 
การลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังาน และการมีพลงังานเพียงพอตอ่ความต้องการ
พืน้ฐาน



121

 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้การด�าเนินการเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง จ�าเป็นต้อง
ปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจดัการให้เหมาะสม พร้อมไปกบัการ
ตดิตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองน�ามาซึง่การจดัการพลงังานชมุชนอยา่ง
ยัง่ยืน และไมล่ืมท่ีจะขยายผลไปสูช่มุชนอ่ืนๆเพ่ือสร้างเครือขา่ยร่วมกนั
 ท่ีส�าคญั หากบรูณาการปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” กบัแผนการ
ด�าเนินการพลงังานชมุชนด้วยแล้ว ย่ิงจะท�าให้ชมุชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพได้อยา่งยัง่ยืนมากขึน้ไปอีก

 โดยจดุเร่ิมต้นของการพฒันา 
เร่ิมจากการสนบัสนนุให้ทกุครัวเรือน
น�าสิง่แวดล้อมรอบตวั มาท�าให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุในการพฒันาพลงังาน
หมนุเวียน เชน่ แสงแดด ลม น�า้เสีย 
ใบไม้ ก่ิงไม้ ขยะมลูฝอย มาใช้ให้
ความร้อนในการหงุต้ม 
 จากการพฒันาระดบัครัวเรือน 
จะต่อยอดไปสู่การพฒันาพลงังาน
หมนุเวียนในระดบัชมุชน เพ่ือให้ชมุชน
ได้รับประโยชน์ร่วมกนั อาทิ โครงการ
ป่ันไฟฟ้าโดยใช้วตัถดุิบจากท้องถ่ิน  
เพ่ือป้อนให้ทกุครัวเรือนในชมุชนมี
ไฟฟ้าใช้  หากเหลือก็สามารถขาย
เข้าระบบของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

 นอกจากลดคา่ใช้จ่ายแล้ว ยงัสามารถสร้างรายได้กลบัเข้าชมุชนอีก
ทางหนึง่ โดยแตล่ะชมุชนอาจมีโครงการพลงังานชมุชนท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยู่
กบัสภาพแวดล้อมในชมุชนวา่มีวตัถดุิบชนิดใดรอบตวัท่ีสามารถเอือ้ตอ่การ
พฒันาเป็นพลงังานหมนุเวียนตอ่ไป
 หำกมีกำรพฒันำในรูปแบบนีอ้ย่ำงต่อเน่ืองทกุชุมชน กจ็ะท�ำให้
ทั่วประเทศไทยมีพลังงำนหมุนเวียนใช้ควบคู่ไปกับพลังงำนหลัก เพื่อ
สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ต่อไปอย่ำงยั่งยืน



อีกหนึง่พลงังานท่ีส�าคญัส�าหรับการผลติกระแสไฟฟ้า คือ “พลงัน�า้” 
เรียกได้ว่าเป็นต้นก�าเนิดของพลงังานหมนุเวียนในประเทศไทย 

ก็วา่ได้ เน่ืองจากการผลติไฟฟ้าในประเทศไทยนัน้ เร่ิมใช้พลงัน�า้ในการ
ผลติไฟฟ้ามาก่อนพลงังานชนิดอ่ืนๆ อาทิ โรงไฟฟ้า พลงัน�า้เข่ือนภมิูพล  
เข่ือนสริิกิติ์ และเข่ือนศรีนครินทร์ เป็นต้น
 ปัจจบุนัพลงังานจากฟอสซลิ (ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน และน�า้มนั) 
เร่ิมมีปริมาณส�ารองลดน้อยลง ในสว่นของก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มนันัน้
โลกมีปริมาณส�ารองลดลงเหลอื 60 ปีและ 40 ปีตามล�าดบั ขณะท่ีปริมาณ
ส�ารองก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทย เหลอืเพียง 20-25 ปีหากไมมี่การค้นพบ
เพ่ิม
 สว่นถ่านหินแม้จะมีปริมาณส�ารองของโลกเหลืออยูอี่กกวา่ 100 
ปี แตม่กัเผชิญแรงตอ่ต้านจากชมุชนท่ีถกูเลอืกเป็นท่ีตัง้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ด้วยข้อหาท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าในปัจจุบนัจะมี
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก็ตาม
 เม่ือเป็นเช่นนีท้�าให้กระทรวงพลงังานต้องหนัมาสง่เสริมการใช้
พลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ โดยก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันา
พลงังานหมนุเวียนระยะ15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เพ่ือทดแทนการผลติ
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ ซึง่ยงัคงเป็นก�าลงัหลกัในการผลติไฟฟ้าของ

อีกทางเลือก พลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
ขนาดเล็ก
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ประเทศไทยอยูใ่นปัจจบุนั 
 โดยในการพฒันาและสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนนัน้กระทรวง
พลงังานได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือจงูใจการลงทนุหลายด้าน ไมว่า่จะเป็นการ
สนบัสนนุเงินลงทนุ การลดภาษีน�าเข้าอปุกรณ์พลงังาน การสนบัสนนุอตัราสว่น
เพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า (ADDER) บวกจากค่าไฟฟ้าปกติ และการส่งเสริม
พลงังานชมุชน เพ่ือให้เกิดการพฒันาพลงังานหมนุเวียนทกุประเภท
 หากพดูถงึการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ หลายคนจะนกึถงึการผลติไฟฟ้าจาก 
“เข่ือนขนาดใหญ่” ท่ีมีก�าลงัการผลติไฟฟ้ามาก แตค่วามจริงแล้วการผลติไฟฟ้า
พลงัน�า้สามารถด�าเนินการได้หลายขนาด
 ตัง้แต ่ “พลังน�ำ้ขนำดใหญ่” (Large Hydropower) ซึง่มีก�าลงัผลิต
ไฟฟ้ามากกวา่ 30 เมกะวตัต์ “พลังน�ำ้ขนำดเล็ก” (Mini Hydropower) มี
ก�าลงัผลติไฟฟ้าระหวา่ง 200 กิโลวตัต์ ไปจนถงึ 30 เมกะวตัต์ และ “พลังน�ำ้
ขนำดจิ๋ว” หรือระดบัหมูบ้่าน (Micro Hydropower) มีก�าลงัผลติไฟฟ้าน้อย
กวา่ 200 กิโลวตัต์
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 ปัจจบุนักระทรวงพลงังาน ได้สง่เสริมการพฒันาการผลติไฟฟ้าพลงังาน
น�า้ขนาดเลก็ และพลงัน�า้ขนาดจ๋ิว เพ่ือเสริมศกัยภาพของชมุชนในการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน 
 เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ต้องอาศยัการลงทนุสร้าง
เข่ือนในประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป. ลาว เกิดความเสี่ยงในการก�าหนด
ปริมาณและราคารับซือ้ไฟฟ้า หากสิน้สดุสมัปทาน หรือหากมีปัญหาขดัข้อง
ในการผลติไฟฟ้า
 ทัง้นีก้ารสง่เสริมให้เกิดการพฒันาพลงัน�า้ขนาดเลก็ และพลงัน�า้ขนาด
จ๋ิว เพ่ือการผลิตไฟฟ้านัน้ ยงัช่วยให้ประชาชนในพืน้ท่ีห่างไกลมีแหลง่ผลิต
ไฟฟ้าใช้เป็นของตนเอง เน่ืองจากศกัยภาพพลงัน�า้ขนาดเลก็ สามารถหลอ่
เลีย้งชมุชนได้เป็นอย่างดี และท�าให้ชมุชนมีแหลง่ผลิตไฟฟ้าเป็นของตวัเอง
ในหมูบ้่าน นบัเป็นแนวทางแหง่การพึง่พาตวัเองด้านพลงังาน
 หากมองในภาพรวมของประเทศแล้ว การผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ ยงัช่วย
ลดการน�าเข้าเชือ้เพลิงจากต่างประเทศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลติไฟฟ้าได้เป็นอยา่งดี
 นอกจากนี ้หากกระจายการพฒันาการผลติไฟฟ้าไปยงัชมุชนตา่งๆ ท่ี
มีศกัยภาพอยา่งทัว่ถงึแล้ว ยงัจะชว่ยลดการลงทนุโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ รวมถงึลดเงินลงทนุระบบสายสง่ไฟฟ้า ได้เป็นอยา่งมาก
 แตอ่ย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน�า้ขนาดเลก็ ยงัมีข้อจ�ากดั 
จากขนาดก�าลงัการผลติท่ีไมม่าก ท�าให้ไมส่ามารถตอบโจทย์การผลติไฟฟ้า
เพ่ือการพฒันาประเทศในระดบัมหภาคได้
 ในสว่นของเป้าหมายในการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน�า้ขนาดเลก็ ทัง้
ในระดบัชมุชน และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเข่ือนชลประทาน กระทรวงพลงังาน
ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้วา่ภายในสิน้ปี 2554 นีจ้ะสามารถผลติไฟฟ้าจากพลงั
น�า้ได้ 165 เมกะวตัต์ และจนในสิน้ปี 2565 การผลติไฟฟ้าพลงัน�า้จะเพ่ิมเป็น 
324 เมกะวตัต์ 
 โดยในปี 2554 ตามแผนกระทรวงพลงังานท่ีจะพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเข่ือนชลประทานอีก 14 เข่ือน ขณะเดียวกนัยงัอยูร่ะหวา่ง
ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้า
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 พลงัน�า้ขนาดใหญ่ในลุม่น�า้โขงร่วมกบั สปป.ลาว จ�านวน 2 โครงการ 
 โครงการแรกอยู่ท่ีอ�าเภอปากชม จงัหวดัเลย ก�าลงัผลิตประมาณ 
1,326 เมกะวตัต์ และอีกโครงการอยูท่ี่ ต�าบลบ้านกุ่ม อ�าเภอโขงเจียม จงัหวดั
อบุลราชธานี ก�าลงัผลติ 2,330 เมกะวตัต์
 นอกจากนี ้กระทรวงพลงังาน ยงัได้ก�าหนดให้มีมาตรการจงูใจด้วยการ
เพ่ิม ADDER ให้กบัผู้ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดจ๋ิว แบง่เป็น หากผลติไฟฟ้าพลงั
น�า้ ท่ีมีก�าลงัการผลติต�่ากวา่ 50 กิโลวตัต์ จะให้สว่นเพ่ิมไมเ่กิน 80 สตางค์
ตอ่หนว่ย แตห่ากเป็นการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ ท่ีมีก�าลงัการผลติตัง้แต ่50-200  
กิโลวตัต์ จะให้สว่นเพ่ิมไมเ่กิน40 สตางค์ตอ่หนว่ย
 พร้อมกนันีก้ระทรวงพลงังานยงัได้ก�าหนด ADDER พิเศษส�าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยหาก
เป็นการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดจ๋ิว ท่ีมีก�าลงัการผลติต�่ากวา่50 กิโลวตัต์ จะ
ให้สว่นเพ่ิมไมเ่กิน 1.80 บาทตอ่หนว่ย
 แต่หากเป็นการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดจ๋ิว ท่ีมีก�าลงัการผลิตตัง้แต ่
50-200 กิโลวตัต์ จะให้สว่นเพ่ิมไมเ่กิน 1.40 บาทตอ่หนว่ยซึง่นบัเป็นแรงจงูใจ
ส�าคญัท่ีท�าให้ภาคเอกชนสนใจท่ีจะลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดจ๋ิว
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 ในการพฒันาการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเล็กและขนาดจ๋ิวนัน้ หาก
ประเมินจากคณุคา่ท่ีได้รับแล้ว จะพบวา่มีความคุ้มคา่ทัง้ในเชิงสงัคม และ
ในเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีไม่มีต้นทนุเชือ้เพลิง และไม่ปลอ่ย
มลภาวะใดๆ นบัเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม
 ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีศกัยภาพ เน่ืองจากมีแหลง่น�า้กระจายอยู่
ทกุภมิูภาค รอเพียงให้หนว่ยงานรัฐเข้าไปพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเทา่นัน้
 ทัง้นีใ้นการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ นอกจากจะได้กระแสไฟฟ้าแล้ว ด้วย
โครงสร้างของการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ ยงัใช้ประโยชน์ ได้อีกในหลายรูปแบบ 
เชน่ สามารถป้องกนัน�า้ทว่ม ลดการเกิดไฟป่า ใช้เป็นแหลง่น�า้เพ่ือการอปุโภค 
และบริโภค เพ่ือการเกษตร และอตุสาหกรรม รวมถงึเป็นแหลง่ขยายพนัธุ์และ
เป็นอยูอ่าศยัของสตัว์และพืชน�า้
 เรียกได้ว่าถ้าพฒันาการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ขึน้มาแล้ว จะมีประโยชน์
พลอยได้ตามมามากมาย
 ท่ีส�าคญัการผลิตไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเล็กยงัส่งเสริมให้เกิดการรวม
กลุม่ของชมุชนได้เป็นอยา่งดี ตวัอยา่งเชน่ จากการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) เข้าไปชว่ยสนบัสนนุชมุชน ก่อสร้าง
 โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ชมุชนบ้านคลองเรือ ต�าบลปากทรง อ�าเภอพะโต๊ะ 
จงัหวดัชมุพร ขนาดก�าลงัผลิต 100 กิโลวตัต์ เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านการ
พฒันาโรงไฟฟ้าของชมุชน และสนบัสนนุให้ชมุชนเกิดจิตส�านกึดแูลรักษาป่า
ต้นน�า้ไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า ซึง่จะก่อให้เกิดความยัง่ยืนทัง้ป่า
และชมุชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 กำรผลติไฟฟ้ำพลังน�ำ้ขนำดเลก็ นอกจำกจะช่วยสร้ำงทำงเลือก 
และควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำให้กับหมู่บ้ำนแล้ว ยงัเสริมสร้ำงควำม
เข้มแขง็ และควำมสำมัคคีจำกกำรรวมกลุ่มของชุมชนด้วย



เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้าในสดัสว่นท่ีสงู โดยในปี 2553 มีสดัสว่นการผลติไฟฟ้า

จากก๊าซฯ มากถงึ 72 เปอร์เซน็ต์
 สาเหตมุาจากก๊าซฯ เป็นเชือ้เพลงิท่ีมีการสนบัสนนุให้มีการใช้มา
ตัง้แตอ่ดีต ในยคุท่ีประเทศไทยค้นพบก๊าซฯ ในอา่วไทย และเร่ิมผลติขึน้
มาใช้งานจากแหลง่เอราวณัในปี 2524 เพ่ือสง่ไปใช้เป็นเชือ้เพลิงผลิต
ไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงฟ้าพระนครใต้ ทดแทนน�า้มนัเตา 
ท�าให้ชว่ยประหยดัเงินตราในการน�าเข้าน�า้มนัได้เป็นจ�านวนมาก
 ขณะเดียวกนั ก๊าซฯ ยงัเป็นเชือ้เพลิงท่ีประชาชนให้การยอมรับ
มากกว่าเชือ้เพลิงหลกัอ่ืนๆ ว่า มีความปลอดภยั และยงัมีต้นทนุการ
ผลติต�่า
 นบัจากวนันัน้จนถงึวนันี ้โรงไฟฟ้าก๊าซฯ จงึเป็นโรงไฟฟ้าหลกัป้อน
กระแสไฟฟ้าหลอ่เลีย้งประเทศไทยมาโดยตลอด 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการใช้พลงังานดงักลา่ว ท�าให้
ประเทศไทยต้องจดัหาก๊าซฯ มารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2553 มีการจดัหารวม 4,058 ล้านลกูบาศก์
ฟตุต่อวนั เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ในปริมาณ 481 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อ
วนั หรือเพ่ิมขึน้ 13 เปอร์เซน็ต์ แบง่เป็นการจดัหาจากแหลง่ก๊าซฯ จาก

การผลิตไฟฟ้าของไทย

“ก๊าซธรรมชาติ” 
ที่พึ่งหลัก
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แหลง่ภายในประเทศ 3,203 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั หรือ 79 เปอร์เซน็ต์ อีก  
21 เปอร์เซ็นต์ เป็นการจัดหาก๊าซฯ จากสหภาพพม่า ปริมาณ 853  
ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั และเร่ิมมีการจดัหาก๊าซฯ จากพืน้ท่ีพฒันาร่วมไทย-
มาเลเซีย (เจดีเอ) ในแปลง B-17 เข้าระบบบางสว่น
 ปริมาณก๊าซฯ ดงักลา่ว น�ามาเป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าสดัสว่น 
70 เปอร์เซน็ต์ ท่ีเหลอืถกูน�าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคการขนสง่ รวมถงึใช้
เป็นวตัถดุบิต้นทางในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย

 ทัง้นี ้ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของ
ประเทศ (PDP 2010) ซึง่เป็นแผนท่ีใช้ระหวา่งปี 
2553-2573 โดยในแผนระบถุงึความต้องการใช้
ก๊าซฯ ในประเทศไทย วา่ จะเพ่ิมขึน้เป็น 5,543 ล้าน
ลกูบาศก์ฟตุตอ่วนัในปี 2573 ขณะท่ีแผนการจดัหา
ก๊าซฯ มีปริมาณการจดัหาสงูกวา่ความต้องการใช้
เพียงเลก็น้อย หรืออยูท่ี่ระดบั 5,849 ล้านลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั ในปี 2573
 สว่นใหญ่ของการจดัหาก๊าซฯ เป็นไปเพ่ือ
สนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึน้ของ

ประเทศไทย จะเหน็ได้วา่ในปี 2553 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Load) 
ของไทย อยูท่ี่ 24,569 เมกะวตัต์ เม่ือวนัท่ี 10 พ.ค. 2553 ซึง่สงูกวา่คา่พยากรณ์
ตามแผน PDP 2010 (พยากรณ์ไว้เม่ือ ก.พ. 2553) ท่ีคาดวา่ความต้องการใช้
ไฟฟ้าสงูสดุในปี 2553 ของไทย จะอยูท่ี่ระดบั  23,249 เมกะวตัต์
 ขณะท่ีในอีก 19 ปีข้างหน้าหรือในปี 2573 มีการคาดการณ์วา่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของไทยจะเพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 65,000 เมกะวตัต์ ในจ�านวน
นีจ้ะเป็นการโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 13 โรง ก�าลงัผลติ 10,400 เมกะวตัต์ เพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้
 นอกจากนี ้การท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ต้องเล่ือนการเข้าระบบออกไป จาก
ความไมเ่ช่ือมัน่ในมาตรฐานความปลอดภยั หลงัเกิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว และ
เกิดคลืน่ยกัษ์สนึามิสร้างความเสยีหายให้กบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟกูชิูมะ ในญ่ีปุ่ น
 ขณะท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหินก็มีแนวโน้มอาจต้องเลือ่นการเข้าระบบออกไป
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เชน่กนัจากความกงัวลในเร่ืองปัญหามลพิษ
 ตามแผน PDP 2010 ก�าหนดให้ต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เข้าระบบจ�านวน 
5 โรง ก�าลงัผลติ 5,000 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ�านวน 9 โรง ก�าลงัผลติ 
7,200 เมกะวตัต์
 เม่ือแผนการพฒันาโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีความไม่
แนน่อน กระทรวงพลงังานจงึต้องผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิอ่ืนทดแทนไปก่อน 
และยอ่มหนีไมพ้่นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
 โดยคาดการณ์วา่ความต้องการใช้ก๊าซฯ จากการปรับแผนดงักลา่ว จะ
เพ่ิมเป็น 7,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั ซึง่ถือเป็นตวัเลขท่ีคอ่นข้างสงู
 นอกจากการใช้ก๊าซฯ ในอา่วไทยแล้ว ไทยยงัจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซฯ จาก
สหภาพพมา่เพ่ิมขึน้ รวมถงึจะต้องหนัมาน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ใน
ปริมาณมากขึน้ทดแทนก๊าซฯ ผา่นทอ่ในอา่วไทยท่ีมีปริมาณลดลง ซึง่ต้องเจรจา
จดัหามาเข้าระบบเพ่ิมเติม และต้องให้ทนัตอ่ความต้องการ
 ขณะท่ี LNG ต้องน�าเข้าโดยขนสง่ทางเรือจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ ออสเตรเลยี 
หรือตะวนัออกกลาง และเป็นท่ีต้องการของตลาดโลกมากขึน้ หลงัจากหลาย
ประเทศทบทวนแผนการขยายก�าลงัผลติโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ สง่ผลให้ต้นทนุของ 
LNG สงูกวา่ก๊าซฯ จากอา่วไทย หรือก๊าซฯ จากในประเทศเพ่ือนบ้าน สะท้อน
กลบัมาท่ีต้นทนุคา่ไฟฟ้าในท่ีสดุ
 ทัง้นี ้ข้อมลูจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ระบวุา่ ต้นทนุ
คา่ไฟฟ้าจากการใช้ LNG จะอยูท่ี่ 4.34 บาทตอ่หนว่ย ขณะท่ีต้นทนุจากการใช้
ก๊าซฯ ผา่นทอ่ จะอยูท่ี่ 3.96 บาทตอ่หนว่ย
 ดงันัน้ ด้วยต้นทนุท่ีแตกตา่งกนัดงักลา่ว ท�าให้การเลอืกใช้เชือ้เพลงิในการ
ผลติไฟฟ้าต้องเป็นไปอยา่งรอบคอบ และค�านงึถงึผลกระทบทกุด้าน เพราะ
ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้หมายถงึภาระของประชาชนท่ีสงูขึน้นัน่เอง
 กำรผลิตไฟฟ้ำด้วยประเภทของเชือ้เพลิงที่หลำกหลำย ไม่พึ่ง
พำก๊ำซฯ เป็นเชือ้เพลิงหลักมำกจนเกนิไป นอกจำกจะช่วยเร่ืองควำม
ม่ันคงระบบไฟฟ้ำของไทยแล้ว ยังจะช่วยให้ลดภำระค่ำไฟฟ้ำของคน
ไทยได้ในระดบัหน่ึง



บทที่ 4บทที่ 4
ทางเลือกใหม่..ประเทศไทย
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ภาพของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จ.ล�าปาง ในอดีต 10 กวา่ปีท่ีผา่นมาคือ
โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเป็นผู้ ร้ายในสายตาประชาชน แม้ปัจจบุนัจะได้

แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ได้อยา่งสมบรูณ์แล้วก็ตาม
 แตส่งัคมไทยก็ยงัเข็ดขยาดไมต้่องการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน สวนทางกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึน้ทกุปีตามอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ
 ทัง้นี ้ในปัจจบุนัการพฒันาด้านเทคโนโลยีถ่านหินมีความก้าวหน้า
ไปมาก โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีถ่ำนหนิสะอำด” หรือ Clean Coal 
Technology (CCT) ท่ีสามารถลดปัญหามลภาวะในอากาศได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากขึน้
 ส�าหรับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด หมายถงึ กลุม่เทคโนโลยีท่ีพฒันา
ขึน้ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�าเหมือง การจดัการถ่านหิน และการ
ใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดบัท่ี
ยอมรับได้ แตย่งัคงประสทิธิภาพและการประหยดั
 โดยปัจจบุนัเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสามารถ แบง่ออกได้เป็น 4 
กลุม่หลกัๆ ได้แก่
 1) เทคโนโลยีก่อนกำรเผำไหม้ (Pre-combustion) ซึง่ในกลุม่
นีเ้ป็นการน�าถ่านหินมาผ่านกระบวนการเพ่ือลดปริมาณเถ้า ก�ามะถนั 

ทางเลือกใหม่อนาคต
พลังงานไทย

โรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด
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และสิง่เจือปนอ่ืนๆ
 ขณะเดียวกนั ก็เพ่ิมคา่ความร้อนของถ่านหินก่อนน�าไปเผา เรียกวธีิการ
นีว้า่ Coal Preparation, Coal Beneficiation หรือ Coal Upgrading เป็นการ
ท�าความสะอาดโดยวธีิทางกายภาพ เชน่ การล้างด้วยน�า้ การท�าความสะอาด
โดยวิธีทางเคมี เชน่ การล้างด้วยสารเคมี และการท�าความสะอาดโดยวิธีทาง
ชีวภาพ เชน่ การให้แบคทีเรียยอ่ยสลายสารท่ีไมต้่องการ
 2) เทคโนโลยีระหว่ำงกำรเผำไหม้ (Combustion) เป็นเทคโนโลยีท่ี
พฒันาเตาเผาและหม้อไอน�า้ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและลดมลพิษ 
เทคโนโลยีในกลุม่นีมี้การพฒันาหลายรูปแบบ เชน่ Pulverized 
Coal Combustion (PCC), Fluidized Bed Combustion 
(FBC), Pressured Fluidized Bed Combustion (PFBD) 
และ Ultra Super Critical (USC)
 3) เทคโนโลยหีลังกำรเผำไหม้ (Post-combustion) 
เทคโนโลยีเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบักระบวนการท่ีเกิดขึน้หลงัจาก
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เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทยสมดุลพลังงาน

ถ่านหินเผาไหม้แล้ว ได้แก่ ระบบดกัจบัฝุ่ น โดย Electrostatic Precipitator 
(ESP) ระบบการก�าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ โดย Flue Gas Desulfuriza-
tion (FGD) วิธีการนีส้ามารถลดปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถงึ 80-90 
เปอร์เซน็ต์
 นอกจากนี ้ยงัมีการลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในก๊าซทิง้ Selec-
tive Catalytic Reduction (SCR) เป็นกระบวนการท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลาย
และมีประสทิธิภาพสงู ระบบนีจ้ะใช้แอมโมเนีย ท�าปฏิกิริยากบัก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ เกิดเป็นไนโตรเจนและน�า้
 4) เทคโนโลยีกำรแปรสภำพถ่ำนหนิ (Coal Conversion) ได้มีการ
ศกึษาพบวา่การแปรสภาพถ่านหินให้เป็นก๊าซโดยกระบวนการ Gasification 
ท�าให้สามารถน�าก๊าซท่ีได้ไปก�าจดัก�ามะถนัออกก่อนท่ีจะเอาไปเผาไหม้ได้ 
ซึง่เทคโนโลยีแบบนีมี้ข้อดีอยูห่ลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็นคา่ใช้จา่ยในการก�าจดั

ก�ามะถนัท่ีต�่าลง ปริมาณของเสียจากการ
ก�าจดัก็น้อย และท่ีส�าคญัคือ มีผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมน้อยลง นอกจากนี ้ยงัมีการ
ศกึษาการแปรสภาพถ่านหินให้อยูใ่นรูปของ
ของเหลว (Liquefaction) ซึง่มีคณุสมบตัิ
ใกล้เคียงกบัน�า้มนัดบิอีกด้วย
 ทัง้หมดนีถื้อเป็นเทคโนโลยีท่ีทัว่โลกใช้อยู ่
และจะเห็นว่ามีการพฒันาไปจนสามารถ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ 

มลภาวะอ่ืนๆ ไปได้ใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ
 โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิจงึเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกที่เหมำะสมของกำรสร้ำง
โรงไฟฟ้ำใหม่ในประเทศไทย และจะเหน็ว่ำที่ผ่ำนมำ กระทรวงพลังงำน
ได้พิจำรณำเพิ่มกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินสะอำดเพิ่มขึน้จำกแผน 
PDP 2010 (2553-2573)
 โดยก�าหนดให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินภายในปี 2573 จ�านวน 9 โรง ใน
กรณีท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะไมส่ามารถเข้าสูร่ะบบได้ จากแผนเดิมท่ีจะต้อง
ผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จ�านวน 5,000 เมกะวตัต์
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 นบัวา่เป็นความพยายามของกระทรวงพลงังาน ท่ีจะกระจายประเภท
ของเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากขึน้ จากปัจจบุนัท่ี
ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ของเชือ้เพลงิ
ทัง้หมด และลดสดัสว่นการซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศลง เพ่ือกระจายความ
เสีย่งด้านเชือ้เพลงิและเสริมสร้างความมัน่คงด้านการผลติไฟฟ้าของประเทศ
มากขึน้ด้วยการดงึเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาอยูใ่นระบบการผลติไฟฟ้าของ
ไทย
 ในเชิงปฏิบตัิดเูหมือนคอ่นข้างจะยากแตก่ระทรวงพลงังานและหนว่ย
งานท่ีเก่ียวข้องก็เดนิหน้าเร่งท�าความเข้าใจกบัประชาชนให้เข้าใจมากขึน้
 เน่ืองจาก ปัจจบุนัประเทศไทยมีก�าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้สิน้ 30,000 
เมกะวตัต์ โดยมีสดัสว่นการผลิตโดยภาครัฐในสว่นท่ีเป็นโรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ประมาณ 50 เปอร์เซน็ต์
 โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้
เพลงิ 2,204 เมกะวตัต์ ถ่านหินลกิไนต์ 
2,180 เมกะวตัต์ และน�า้มนัเตา 313  
เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าระบบความ
ร้อนร่วม (Combine Cycle) อีก 6,866 
เมกะวตัต์
 นอกจากนี ้ กฟผ. ยงัมีเข่ือนท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่ทัว่ประเทศ 17 แห่ง  
รวมก�าลงัการผลติ 3,423 เมกะวตัต์
 ก�าลงัผลติไฟฟ้าท่ีเหลอืเป็นการผลติไฟฟ้าจากภาคเอกชนท่ีรัฐบาลเปิด
โอกาสให้เข้ามาลงทนุซึง่ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  (IPP) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 10,805 เมกะวตัต์
 จึงน่ำเป็นห่วงว่ำ หำกในอนำคตประเทศไทยไม่มีกำรกระจำย
เชือ้เพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้ำและยังคงพึ่งพำก๊ำซธรรมชำตต่ิอไปในอัตรำ
สูงอย่ำงในปัจจุบัน จะเกดิปัญหำควำมม่ันคงด้ำนระบบไฟฟ้ำตำมมำ
ในไม่ช้ำ



ความท้าทายของประเทศไทยท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน่คือ การ
แสวงหาทางเลอืกแหลง่พลงังานหลกั เพ่ือเข้ามาเสริมความมัน่คง

ด้านพลงังานไฟฟ้าให้กบัประเทศ ท่ีพึง่พิงก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิใน
การผลติไฟฟ้าในสดัสว่นกวา่ 70 เปอร์เซน็ต์ จดัวา่เป็นสดัสว่นท่ีสงูมาก 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหลง่ก๊าซธรรมชาติหลกัๆ จากอ่าวไทย 
แหลง่ก๊าซธรรมชาตใินสหภาพพมา่ แหลง่ก๊าซธรรมชาตใินพืน้ท่ีพฒันา
ร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) แตป่ริมาณส�ารองเหลืออยูอี่กไมก่ี่ปี โดยมี
การประเมินกนัว่าปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย จะมีเพียง
พอต่อความต้องการใช้อีก 20 ปี หากไม่มีการค้นพบเพ่ิมเติม ขณะท่ี
ปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติของโลกมีการประเมินว่าจะเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้อีกราว 60 ปี
 ดงันัน้ในอนาคต เม่ือก๊าซธรรมชาตหิมดลง ขณะท่ีปริมาณส�ารอง
น�า้มนัของโลก มีการประเมินวา่จะเพียงพอตอ่ความต้องการใช้อีก 40 
ปีจากนี ้ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจดัหาแหลง่
พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เข้ามาทดแทนพลงังานหลกัดงักลา่ว เพ่ือรองรับ
กบัความต้องการพลงังานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ตอ่เน่ืองทกุๆ ปี ตามอตัราการขยาย
ตวัทางเศรษฐกิจ
 ไมต่า่งจากประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกท่ีตา่งวางแผนการใช้พลงังานจาก

พลังงานแห่งอนาคต
“นิวเคลียร์”
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เชือ้เพลงิประเภทตา่งๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการใช้พลงังานไมใ่ห้ผกูตดิ
กบัเชือ้เพลงิใดเชือ้เพลงิหนึง่มากจนเกินไป ทัง้ถ่านหิน น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิ
พลงังานหมนุเวียน รวมไปถงึพลงังานนิวเคลียร์ 
 นอกจากนี ้ ท่ีประเทศไทยยงัมีปัญหาเร่ืองการคดัค้านการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าใหม่ๆ  ท�าให้นา่เป็นหว่งวา่
ในระยะยาวประเทศไทยอาจจะต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า 
เน่ืองจากกระแสตอ่ต้านการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าในทกุประเภท
 ขณะท่ีแนวโน้มการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าหลกัทัว่โลกส่วนใหญ่มุ่งไปท่ี
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และนิวเคลยีร์ โดย
บางประเทศในอาเซียน เชน่ มาเลเซีย 
เวียดนาม ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย พมา่ 
และกัมพูชา ก็อยู่ในขัน้ตอนการ 
เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
เพ่ือใช้เป็นพลงังานทางเลอืก  ท่ีผา่น
มารัฐบาลไทยจะออกมาระบชุดัเจน
ว่าจะเล่ือนการตัดสินใจก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากแผนพฒันา
ก�าลงัการผลิตไฟฟ้า (PDP 2010) 
ออกไปอีก 3 ปี เพ่ือเป็นการเตรียมให้
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์กบัประชาชนอยา่งตอ่เน่ืองถงึผลดี ผลกระทบ และแนวทาง
การลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักลา่ว
 โดยเหน็วา่โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์อาจจะเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกและทางออกท่ี
ส�าคญัในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าให้กบัประเทศไทยในอนาคต 
แก้ไขปัญหาด้านพลงังานไฟฟ้าในระยะยาวได้  พร้อมกบัชีใ้ห้เหน็วา่ประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาในหลายประเทศตา่งมีการใช้พลงังาน
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นิวเคลียร์มาผลติไฟฟ้ากนัอยา่งกว้างขวาง
 ทัว่โลกมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์มากถึง 442 แห่ง ประเทศท่ีมี 
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์มากท่ีสดุ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา104 แห่ง อนัดบั
สองคือประเทศฝร่ังเศส 58 แหง่ ตามด้วยประเทศญ่ีปุ่ น 55 แหง่ และก�าลงั
ก่อสร้างเพ่ิมเตมิอีก 2 แหง่ รัสเซีย 32 แหง่ และอยูร่ะหวา่งก่อสร้างอีก 10 แหง่
 ขณะเดียวกนัมหาอ�านาจทางประเทศเศรษฐกิจใหมอ่ยา่งจีนและอินเดีย 
และประเทศก�าลงัพฒันาในเอเชียท่ีมีความต้องการใช้พลงังานเพ่ิมสงูขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง ยงัมองพลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานทางเลือกในการผลติไฟฟ้า
 โดยจีนก�าลงัสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพ่ิมเติมอีก 27 แห่ง จากเดิมท่ี
มีอยู ่ 13 แหง่ เชน่เดียวกบัเวียดนามท่ีก�าลงัสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยจะ
เร่ิมผลติไฟฟ้าได้ในปี 2560  ขณะท่ีอินโดนีเซียเองก็ก�าลงัพิจารณาท่ีจะสร้าง 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเชน่กนั 
 นอกจากนี ้ท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ยงัมีการพฒันาระบบมาตรฐาน
ความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็น 
ต้นมา โดยหลกัๆ โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ  
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์แบบควำมดนัสูง (Pressurized Water Reactor PWR) 
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์แบบน�ำ้เดือด (Boiling Water Reactor BWR) และ  
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โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์แบบใช้ Heavy Water (Canadian Uranium  
Deuterium: CANDU) 
 ขณะท่ีระบบการท�างานของปฏิกรณ์นิวเคลียร์สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัรังสี
จะเป็นระบบปิดไมส่มัผสัสิง่แวดล้อม การออกแบบ ก่อสร้าง และเดนิเคร่ือง
จะต้องด�าเนินการภายใต้โปรแกรมประกนัคณุภาพท่ีเข้มงวด ยเูรเนียมท่ีใช้
เป็นเชือ้เพลิงนัน้จะมียเูรเนียม 235 ซึง่เป็นตวัพลงังานหลกั อยูใ่นสดัสว่นท่ี
ต�่ามากเพียง 3 เปอร์เซน็ต์ เม่ืออณุหภมิูหรือความร้อนในปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สงูขึน้ การแตกตวัของนิวเคลียสยเูรเนียมจะเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีน้อยลง นัน่คือ 
การควบคมุตวัเองไมใ่ห้เร่งปลดปลอ่ยพลงังานออกมาจนกลายเป็นระเบดิ
 นอกจากนี ้ ถึงแม้จะมีสาร
กมัมนัตรังสหีลดุออกมาจากยเูรเนียม
ซึง่ถกูอดัให้เป็นเมด็เชือ้เพลงิบ้าง ก็จะ
ถกูขงัไว้ภายในแทง่เชือ้เพลงิซึง่ท�าด้วย
โลหะหอ่หุ้มอยู ่และยงัมีหม้อปฏิกรณ์
ซึง่ท�าด้วยเหลก็หนาประมาณ 6 นิว้ 
หุ้มอยูอี่กชัน้หนึง่ รวมทัง้ยงัมีอาคาร
คลมุปฏิกรณ์ซึง่เป็นอาคาร 2 ชัน้ มี
ความแขง็แรงทนทานตอ่แรงแผน่ดนิ
ไหวและขีปนาวธุพุง่ชน ขณะท่ีอาคาร
ชัน้นอกจะท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็หนาประมาณ 1 เมตร 
 ดงันัน้ โอกำสที่โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์จะปล่อยรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 
หรือเกดิกำรระเบดิของโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์จงึเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำก 
 ในด้านความปลอดภยั การจะน�าพลงังานนิวเคลยีร์มาใช้ จ�าเป็นต้องหา
ทางป้องกนัทกุวิถีทางท่ีจะไมใ่ห้เกิดอนัตราย โดยกากจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
นัน้ จะมีวิธีการก�าจดัเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของสารรังสีสูส่ิ่งแวดล้อม 
อยู่หลายวิธีตามขัน้ตอนท่ีก�าหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศ วิธีเหลา่นีจ้ะ
ใช้ตามสภาพของกากและระดบัความแรงของรังสี เชน่ การท�าให้เข้มข้นแล้ว
เก็บรวบรวมไว้ ท�าให้เจือจางแล้วระเหยทิง้ เก็บแล้วปลอ่ยให้สลายตวัไปเอง 
เป็นต้น 
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 สว่นการบ�าบดักากจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ จะบ�าบดัตามชนิดของกาก
นัน้ เชน่ ถ้าเป็นของเหลวจะใช้วิธีต้มระเหยแล้วเก็บไว้ในภาชนะคงทน รอการ
สลายตวั ท�าเป็นของแขง็ ท�าเป็นผลกึแล้วรวบรวมให้รังสสีลายตวั ก่อนจะน�าไป
ทิง้ถาวรโดยการฝังดนิในระดบัต้น ระดบัลกึ หรือทิง้ทะเล ซึง่ในสหรัฐอเมริกามี
แหลง่เก็บกากเหลา่นีท้ัง้ท่ีมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์และแหลง่อ่ืนๆ ทัว่ประเทศ
 ท่ีผา่นมา ประเทศไทยเคยวางแผนจะสร้างโรงงานนิวเคลยีร์มาแล้วครัง้
หนึง่ในปี 2509 แตก็่ต้องยตุไิปเน่ืองจากมีการค้นพบก๊าซธรรมชาตใินอา่วไทย 
ท�าให้ในปัจจบุนัพลงังานหลกัของประเทศไทยคือน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิ ซึง่
มีราคาท่ีผนัผวนสงูตามปัจจยัของตลาดโลก
 นอกจากนี ้ แรงกดดนัจากนานาชาติท่ีต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การท่ีสหภาพยโุรป (อีย)ู เร่ิมมีท่าทีท่ีต้องการให้
ประเทศท่ีก�าลงัพฒันาเข้าร่วมพิธีสารเกียวโต หลงัจากข้อตกลงในชว่งแรกจะ
สิน้อายใุนปี 2555 นี ้ท�าให้ประเทศไทยอาจต้องเร่งหาแหลง่พลงังานใหมม่า
แทนพลงังานเชือ้เพลงิฟอสซลิ (น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิถ่านหิน) อยา่งจริงจงั 
 แม้อบุตัิภยัท่ีเกิดขึน้จากโรงงานนิวเคลียร์ ไม่วา่ท่ีเกิดขึน้กบัโรงไฟฟ้า
เชอร์โนบลิ อดีตสหภาพโซเวียต ในปี 2529 ท่ีโรงไฟฟ้า Three Mile Island 
สหรัฐฯ ในปี 2542 หรือโรงไฟฟ้า Windscale สหราชอาณาจกัรในปี 2500 
อาจแสดงให้เหน็วา่ ไมว่า่นิวเคลียร์จะมีข้อดีสกัเพียงใด แตห่ากมีการจดัการ
ท่ีไม่ดีเพียงพอ ก็จะกลายเป็นอนัตรายอย่างย่ิงยวด ดงันัน้การเกิดขึน้ของ 
โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์จ�าเป็นต้องค�านงึถงึมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งย่ิงยวด
เชน่กนั
 ถ้ำท�ำได้เช่นนี ้แน่นอนว่ำโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์จะเป็นพลังงำนทำง
เลือกที่ส�ำคัญส�ำหรับอนำคตพลังงำนไทย และกระแสเรียกร้องจำก
นำนำชำตทิี่ต้องกำรให้ทุกประเทศใส่ใจเร่ืองโลกร้อนขึน้ 
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