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ให้บริการด้านค�ำปรึกษาและระบบซอฟต์แวร์ แก่องค์กรอุตสาหกรรมด้านพลังงาน บริษัท IES มีความเชี่ยวชาญในด้าน
วิธีการที่เป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในตลาดพลังงาน ที่จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงนโยบายด้านพลังงาน กฎหมาย
เศรษฐกิจ การเงิน และวิศวกรรม อย่างรอบคอบ บริษัท IES มีประวัติการท�ำงานในการให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานของ
รัฐ ผู้วางระเบียบ ผู้ประกอบการด้านตลาดและการวางระบบ บริษัทระบบส่ง ผู้ผลิตพลังงานและผู้จัดจ�ำหน่าย ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศออสเตรเลีย อนุภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และอื่น ๆ
บริษัทMKE
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มิคส์ จ�ำกัด มีประสบการณ์การท�ำงานยาวนานกว่า 20 ปี ในการให้บริการที่ปรึกษาแก่องค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศ
องค์กรอิสระ และบริษัทลูกค้า มากมาย
โครงการนี้เกิดขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ MAVA Foundation และองค์กร the Danish International Development Agency (DANIDA) ซึ่งเป็นองค์กรความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก
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รายงานว่าด้วย 5 ประเทศและ 1 ภูมิภาค
รายงานวิสัยทัศน์ภาคพลังงานได้แบ่งออกเป็นเอกสารฉบับย่อย ๆ ส�ำหรับสถานการณ์ในแต่ละประเทศ และ
รายงานส�ำหรับภูมิภาคโดยรวมอีก 1 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับภูมิภาคโดยรวมน�ำเสนอใจความสรุปของรายงาน
ฉบับย่อย และอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อด้านภาคพลังงานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
นิยามของพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy
efficiency) และพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy)
“พลังงานหมุนเวียน ได้มาจากกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นใหม่เสมอเป็นนิจศีล อยู่ในหลากหลายรูป
แบบ จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงและโดยอ้อม จากพลังงานความร้อนลึกลงไปใต้พิภพ อีกทั้งยังหมายรวมถึง
พลังงานที่ผลิตได้จาก แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ พลังน�้ำและพลังงานในมหาสมุทร และเชื้อเพลิง
ชีวภาพและไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอีกเช่นกัน” (IEA,n.d.)
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficiency) เป็นวิธีการจัดการและควบคุมการเติบโตของการอุปโภคพลังงาน
สิ่งที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงกว่า คือสิ่งที่ใช้พลังงานเท่าเดิมแต่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น หรือให้ผลผลิตเท่าเดิมแต่
ใช้พลังงานลดลง” อาทิ หลอดไฟLED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ร้อนแบบธรรมดาในการให้แสงสว่างที่เท่ากัน
ดังนั้นหลอด LED จึงมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากกว่า (IEA, 2016).
“หมุนเวียน” มิได้หมายความว่า “ยั่งยืน” สถานที่ตั้ง การออกแบบ การวางแผนด�ำเนินการ การพัฒนา การ
ก่อสร้างและการด�ำเนินการของโรงไฟฟ้าและแหล่งพลังงานส�ำหรับโรงไฟฟ้า (เช่น ชีวมวล) ล้วนแต่ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อความยั่งยืนของโครงการนั้น ๆ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ จึงจ�ำเป็นจะต้องได้รับ
การดูแลเพิ่มขึ้นอย่างเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง ได้มีความ
คิดริเริ่มที่จะพัฒนาความยั่งยืนของแหล่งพลังงานเหล่านี้ อาทิ คณะกรรมาธิการเขื่อนโลก (World Commission
on Dams) ให้บทเรียนรู้มากมายมหาศาลเกี่ยวกับพลังงานน�้ำที่ยังคงสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้เสมอ การสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำตามหลักการของคณะกรรมาธิการเขื่อนโลก โดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใช้ประเมินความยั่งยืน
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ Hydropower Sustainability Assessment Protocol จะเป็นการส่งเสริมและ
ก�ำหนดทิศทางให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น1;2 นอกจากนี้ยังมี the Roundtable on Sustainable Biomaterials ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและพันธมิตรระดับนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนการใช้
วัสดุชีวภาพที่ให้ความส�ำคัญต่อความยั่งยืน โดยพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน
ตามหลักการและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทว่า ต้องพึงระลึกไว้ว่า แบบแผนเพื่อ
ความยั่งยืนเหล่านี้ ยังไม่สามารถป้องกันผลกระทบด้านลบได้ทั้งหมด ดังนั้น การแสวงหาวิธีการใช้พลังงาน
1
2

http://www.hydrosustainability.org/
http://rsb.org/
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ประเทศไทยมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำในการใช้
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งอุดมไป
ด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ อาทิ แสงอาทิตย์
ลม น�้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากมหาสมุทร
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ ถ่านหิน และ
พลังงานลม เป็นหลัก
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558-2579 โดยจะขยายก�ำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก อีกทั้งยังน�ำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
คาดว่าจะน�ำเข้ากระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำขนาดใหญ่และบางส่วนจากลิกไนต์
นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในช่วงท้ายของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้อีกเช่นกัน
การตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินด้านพลังงานในเดือนและปีต่อ ๆ ไปที่ก�ำลังมาถึงนี้ จะเป็น
สิ่งก�ำหนดทิศทางว่า จะน�ำพาประเทศไปสู่การพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลคาร์บอนที่ก่อมลพิษอย่างหนัก ไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้ำที่ไม่มี
ความยั่งยืน มุ่งสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่มีต้นทุนสูง หรือจะรีบฉวย
โอกาสการใช้พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) เอา
ไว้ก้าวเพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ด้านพลังงานและรับเอาเทคโนโลยีที่สุดมาใช้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้อีกรูปแบบหนึ่งในอนาคต ที่จะผสมผสาน
แหล่งพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการตอบสนองต่ออุปสงค์ด้านกระแส
ไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศไทยและภูมิภาคแห่งนี้ ภายในปีพ.ศ. 2593
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เพียงใช้พลังงานหมุนเวียนในปริมาณที่เหมาะสม และสร้างศักยภาพด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน (energy efficiency) ให้กว้างขวาง ประเทศไทยจะสามารถลดการพึ่งพาการ
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานน�้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การน�ำเข้าแร่ยูเรเนียมใน
อนาคตได้ สร้างความมั่นคงด้านราคาค่าไฟฟ้าในทศวรรษต่อ ๆ ไป เพิ่มอัตราการจ้างงาน
เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น เพิ่มความร่วมมืออันดีในภูมิภาค
ในการผลิตและใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม วิธีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมั่นคงจากรากสู่ปลายนี้ จะให้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางราคาค่าไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยของระบบ หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอตลอดเวลาและมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิด
เหตุการณ์ “กระแสไฟฟ้าดับ” อย่างแน่นอน
จากบริบทที่กล่าวข้างต้น รายงานฉบับนี้มุ่งตอบค�ำถามที่เป็นกุญแจส�ำคัญดังนี้
ประเทศไทยจะสามารถสร้างภาคพลังงานหมุนเวียนที่มีความมั่นคงให้แก่ทุกคนได้ส�ำเร็จ
ภายในปีพ.ศ. 2593 หรือไม่? จะมีแนวทางใดที่จะเปลี่ยนแนวทางนโยบายพลังงานออก
จากพื้นฐานของเชื้อเพลิงฟอสซิลสกปรก พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานน�้ำจากเขื่อน
ขนาดใหญ่ได้หรือไม่? ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาภาคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานของการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีอยู่อย่างเหลือล้นได้หรือไม่?
คณะผู้จัดท�ำหวังว่า รายงานฉบับนี้จะน�ำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานผสมของ
ประเทศในอนาคต และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทส�ำคัญใน
ภูมิภาคของเราในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนับต่อจากนี้

เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์

ผู้อ�ำนวยการ WWF ประเทศไทย

ดร. เดชรัต สุขก�ำเนิด

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

Jean-Philippe Denruyter

Energy specialist, WWF-Greater Mekong

Suphakit Nuntavorakarn

Manger, Healthy Public Policy Foundation
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การขับเคลื่อนไปสู่การใช้
พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้
นเป็นสิ่งอันพึงประสงค์

การผสมผสานด้านพลังงานในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว
อยู่บนพื้นฐานของพลังน�้ำ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
และมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยแสวงหาวิธีการ
ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยใช้
วิธีการที่ลงทุนต�่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความเสียหายในระยะยาว อย่างไรก็ตาม มีเหตุผล
มากมายที่อธิบายได้ว่า ประเทศไทยควรผละออกจาก
การใช้เทคโนโลยีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และรับเอาพลังงานหมุนเวียนที่มีปริมาณมาก
สามารถกระจายการผลิตได้ และมีความยั่งยืนกว่า
พลังงานน�้ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างร้ายแรง
แม้ว่าพลังน�้ำจะเป็นพลังงานที่ยั่งยืน สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและให้ความมั่นคงด้าน
พลังงานได้ ทว่า กลับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสะสมต่อสิ่งแวดล้อม การประมง
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่นที่เกิดจากโครงการสร้างเขื่อน
ดังเช่น การสร้างเขื่อนในแม่น�้ำโขง
• ส่งผลกระทบต่อการไหลตามธรรมชาติของแม่น�้ำ ส่งผลต่อผู้ใช้แหล่งน�้ำและ
ระบบนิเวศ
• ปิดกั้นเส้นทางอพยพของปลาตามน�้ำหรือทวนน�้ำไปยังเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำ ส่ง
ผลกระทบต่อการประมงตามธรรมชาติและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลา
• ปิดกั้นการเคลื่อนย้ายของตะกอนและสารอาหาร ท�ำให้เกิดการกัดเซาะของท้อง
น�้ำ ลดระดับน�้ำใต้ดิน ตลิ่งน�้ำ เกิดการทรุดตัวของพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น�้ำและการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งยังลดปริมาณการท�ำเกษตรกรรมและผลผลิต
ทางการเกษตร เพิ่มการแพร่เข้าปนของน�้ำเค็ม และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
• อพยพประชากรนับหมื่น ๆ คน ออกจากพื้นที่ เนื่องจากบ้านเรือนและที่ดินของ
พวกเขาจะถูกน�้ำท่วม
• ส่งผลกระทบต่อประชากรนับล้าน ๆ คน ด้วยคุณภาพน�้ำและการเข้าถึงแม่น�้ำที่
เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบอื่น ๆ ในช่วงระยะการก่อสร้างและด�ำเนินการ
ในแต่ละปี จะมีกลุ่มปลาหลากสายพันธุ์จ�ำนวนมากอพยพไปยังพื้นที่วางไข่ในบริเวณลุ่ม
แม่น�้ำโขงตอนล่าง กว่าร้อยละ 70 ของปลาเหล่านี้ เป็นสายพันธุ์ที่ต้องว่ายอพยพระยะไกล
ถ้าเส้นทางอพยพของปลาถูกปิดกั้นโดยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนพลังงาน
น�้ำ ปลาเหล่านี้ก็จะไม่สามารถว่ายน�้ำไปถึงพื้นที่วางไข่ได้
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The Mekong fishery is valued at USD$17 billion per year, and provides jobs and food security for
millions of people.

Hydropower dams
threaten to block fish
migration on the Mekong,
endangering the world’s
most productive inland
fishery

ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ประชากรปลาจะลดจ�ำนวนลง และบางสายพันธุ์อาจจะสูญหายไป
อุตสาหกรรมประมงในภูมิภาคที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของประชากร 60 ล้านคนอาจจะ
ต้องพังทลายลง “แม่น�้ำสาขาต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเก็บน�้ำและสูญเสียพื้นที่ราบ
น�้ำท่วมถึงที่ใช้ส�ำหรับการท�ำเกษตรกรรม คาดว่าปลาที่จับได้ในระหว่างปีพ.ศ. 25432558 ลดปริมาณลงราว 150,000 – 480,000 ตัน” (ICEM, 2010) เฉพาะการประมงใน
พื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง (ทั้งจากการประมงตามธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ)
คิดเป็นมูลค่าถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (Mekong River Commission, 2015)
ในพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของโลก ได้มีน�ำเอาบันไดปลาและเทคนิคด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เข้ามา
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการอพยพวางไข่ของปลา ทว่า นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เหมาะสม
ส�ำหรับพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่าง ด้วยเหตุที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา อีก
ทั้งยังมีปริมาณปลาที่ต้องอพยพอีกเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ แม้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำในแม่น�้ำโขงจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยต่อจ�ำนวนปลาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติในภูมิภาคแห่งนี้ได้ ปัจจุบันยังไม่มีทางเลือกใดที่เป็นรูปธรรมที่จะสามารถน�ำ
มาทดแทนแม่น�้ำโขงในฐานะที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและการด�ำรงชีพได้ หาก
จะงดบริโภคโปรตีนจากปลาและใช้โปรตีนจากปศุสัตว์แทนในปริมาณที่เท่ากัน จะต้องใช้
พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้นถึงร้อยละ 63 และต้องใช้น�้ำมากขึ้นถึงร้อยละ 17 อีกทั้งยัง
ต้องรบกวนผืนป่าและแหล่งน�้ำมากขึ้น “เฉพาะเขื่อนที่กั้นตามแม่น�้ำสาขาก็คาดว่าจะลด
ปริมาณปลาในแม่น�้ำลงร้อยละ 10-26 ภายในปีพ.ศ. 2573 และโครงการสร้างเขื่อนแม่น�้ำ
สายหลักในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างก็จะท�ำให้สูญเสียปริมาณปลาที่จะจับได้ไปอีกร้อย
ละ 60-70” (Orr et al., 2012)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นจริงแล้ว
แม้ว่าแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังมีอยู่อย่างไม่หมดสิ้น ก็ยังมีเหตุบังคับให้เราต้องเปลี่ยน
มาใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง ส�ำหรับใน
อนุภาคลุ่มแม่น�้ำโขง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามทั้งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต ส่งผลกระทบต่อประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค และมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อไปเป็นทอด ๆ อาทิ
การขาดแคลนน�้ำส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ท�ำให้ขาดแคลนอาหาร เกิดการว่าง
งาน และความยากจน

Curbing carbon
emissions is
critical to limit
global warming
and protect
Thailand from the
worst effects of
climate change

+2 °
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�ำให้ปัญหาที่มีอยู่ในทุกประเทศทวีความรุนแรงขึ้น
พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทรุดตัวลง 5-10 มิลลิเมตรในแต่ละปี การทรุดตัวของแผ่นดิน
การสูบน�้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ ประกอบกับระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น จะท�ำให้จังหวัดกรุงเทพ ฯ
ทรุดตัวลงใต้น�้ำ 50-100 เซนติเมตรภายในปีพ.ศ. 2568 (UNEP 2009) เช่นเดียวกันกับ
กรุงเทพ ฯ การทรุดตัวและการหดตัวของพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขงและแม่
น�้ำอิรวดี เนื่องจากการกักเก็บตะกอนของอ่างเก็บน�้ำของเขื่อน การท�ำเหมืองทราย การ
สูบน�้ำใต้ดินมาใช้อย่างไม่ยั่งยืน และการท�ำลายพื้นที่ป่าชายเลน และจะยิ่งทวีความรุนแรง
ขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงต่าง ๆ และน�้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิทั่วทั้ง
ภูมิภาคแห่งนี้ได้เพิ่มสูงขึ้น 0.5-1.5 องศาเซลเซียสในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าระยะเวลา
ของฤดูฝนจะสั้นลง แต่ปริมาณน�้ำฝนทั้งหมดกลับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น กล่าวคือ เมื่อฝนตก
จะมีปริมาณน�้ำฝนและความรุนแรงมากขึ้น (WWF, 2009) นักวิทยาศาสตร์และประเทศ
ต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศมีมติว่า ต้องควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงกว่า
1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม (Tschakert, 2015) เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่มากขึ้นนี้ การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องเริ่มลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ และจ�ำเป็นต้องลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2593 (เมื่อเทียบ
กับระดับพ.ศ. 2533) และลดปริมาณลงต่อไปเรื่อย ๆ ต่อจากนั้น
ภาคพลังงานทั่วโลกเป็นกุญแจส�ำคัญในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 2 ใน 3
ของโลกในปริมาณที่สูงกว่าภาคอื่น ๆ ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของคาร์บอน
มากที่สุด และเป็นแหล่งก�ำเนิดของก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุด การรับเอาพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้ร่วมกับมาตรการณ์การประหยัดพลังงาน จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เรา
สามารถท�ำได้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างรวดเร็ว

+1.5 ° +1 °
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น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ปรากฏอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เท่ากัน
ทุกพื้นที่ และมีราคาที่ผันผวนคาดคะเนได้ยาก
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมีปริมาณลดลงในขณะที่ความต้องการด้านพลังงานยังคง
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าเราจะไม่สามารถพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ตลอดไป ในขณะ
นี้ ประเทศไทยต้องน�ำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดจากต่างประเทศ ราคาเชื้อเพลิงที่
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ไม่สามารถพยากรณ์ได้นี้ ท�ำให้ยากที่จะค�ำนวณถึงความมั่นคงทางการ
เงินของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลตลอดระยะเวลาของการเปิดด�ำเนินการได้
โดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกลงและพยากรณ์ได้
แน่นอน

25,000 DEATHS
Predicted premature deaths per
year from pollution if all coal
plants proposed in Vietnam are
built

เชื้อเพลิงฟอสซิลยังส่งผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในวง
กว้าง
กรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหิน: ผลกระทบตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าถ่านหินก�ำลัง
การผลิต 550 เมกะวัตต์ ที่ใช้ระบบแรงดันสูง และติดตั้งระบบควบคุมมลพิษเป็นสิ่งที่ไม่
ควรมองข้าม โดยจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 ล้านตัน ก๊าซมีเทน 470,000 ตัน
ตะกั่ว 7,800 กิโลกรัม สารปรอท 460 กิโลกรัม ไนโตรเจนออกไซด์ 54,000 ตัน ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ 64,000 ตัน ฝุ่นละออง 12,000 ตัน คาร์บอน 4,000 ตัน ไนตรัสออกไซด์
15,000 กิโลกรัม แอมโมเนีย 440,000 กิโลกรัม ก๊าซSF6 24,000 กิโลกรัม ดึงน�้ำจาก
แหล่งน�้ำสะอาดไป 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้น�้ำในปริมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร
คาดว่ามีอัตราส่วนร้อยละของปริมาณพลังงานที่ผลิตจริงในรอบ 1 ปี (capacity factor) ที่ 0.70 และมีระยะเวลาการ
ด�ำเนินการ 50 ปี

3
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ปล่อยน�้ำเสียกลับสู่แม่น�้ำ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร3 (US Department of Energy, 2010;
EndCoal.org, no date) ต้นทุนด้านผลกระทบภายนอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
การเผาไหม้ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกา เฉลี่ย 18 เซ็นต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (Epstein
et al, 2011) รายงานล่าสุด (Koplitz et al., 2015) ระบุว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ
เวียดนามท�ำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 4,300 รายทุกปี หากโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
แห่งใหม่ส�ำเร็จลุล่วง จะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 รายต่อปี
ในประเทศไทย มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท�ำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
1,500 ราย ในพี.ศ. 2554 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่น
ๆ และโรคทางเดินหายใจ (Greenpeace, 2015)

©THOMAS HAUGERSVEEN / WWF-NORWAY

และต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ระบบกลไกการควบคุมมลพิษในโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสิ่งที่
ท�ำให้ต้นทุนไฟฟ้าสูงขึ้น และอาจท�ำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีราคาสูงถึง0.09 ดอลลาร์สหรัฐ/
กิโลวัตต์ (Endcoal.org, no date) ดังนั้น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินจึงราคาแพง
กว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าในทุ่งกังหันลม (wind park) และโซลาร์พาร์ค (solar park)

Pollution from coal plants can have adverse health effects
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Nuclear plants are slow
and very expensive to
build, and even countries
with extensive nuclear
experience cannot
guarantee against
disasters with long-term
health, environmental,
and economic impacts

นิวเคลียร์เป็นสิ่งมีภัย และกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยังเป็นภัยอันตรายได้นาน
นับ 10,000 ปีหรือยาวนานกว่านั้น
ส�ำหรับบางคนแล้ว พลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นทางออกส�ำหรับการกู้วิกฤติพลังงาน เพราะ
ให้กระแสไฟฟ้าในปริมาณสูง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ แม้ว่าขั้นตอนการขุดหาและเสริม
สมรรถนะแร่ยูเรเนียมจะต้องใช้พลังงานสูงก็ตาม แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยพ.ศ. 2558-2579 ระบุว่าในช่วงหลังปีพ.ศ. 2578 เป็นต้นไป รัฐบาลไทยวางแผนที่จะ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนในระบบหลักในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
หากเป็นเช่นนี้แล้วจะคุ้มค่าต่อความเสี่ยงหรือ?
เราไม่สามารถหลีกหนีความจริงที่ว่า กระบวนการสันดาปของนิวเคลียร์ก่อให้เกิดกาก
ของเสียที่เป็นอันตราย มีคุณสมบัติเป็นพิษสูงยาวนานนับพัน ๆ ปี และไม่มีสถานที่ใดใน
โลกที่ปลอดภัยเพียงพอส�ำหรับจัดเก็บกากของเสียเหล่านี้ไว้ได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เอง ก็เก็บกากกัมมันตรังสีไว้มากมายกว่า 50,000 ตัน โดยยังไม่ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม ส�ำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (ไม่ระบุวันที่) ระบุว่ากากกัมมันตรังสี
เหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขเป็นระยะเวลา 10,000 ปีหรือนานกว่านั้น และที่
เป็นปัญหาไม่แพ้กันก็คือ วัตถุดิบและเทคโนโลยีส�ำหรับผลิตพลังงานนิวเคลียร์สามารถน�ำ
มาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ ในโลกที่การเมืองไม่มั่นคงเช่นนี้ การกระจายศักยภาพ
ด้านนิวเคลียร์เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นอันตราย อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นเป้า
หมายในการก่อการร้ายอีกเช่นกัน

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์เป็นเช่นไร เหตุการณ์
ที่โด่งดังที่สุดคือ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ไอส์แลนด์ (Three Mile Island) (เตา
ปฏิกรณ์หมายเลข 2 หลอมละลายบางส่วน ในปีพ.ศ. 2522 ใกล้เมืองมิดเดิลทาวน์ รัฐ
เพนซิลวาเนีย) ซึ่งเกิดจากความความผิดพลาดของบุคลลากร ประกอบกับความบกพร่อง
ในการออกแบบ และส่วนประกอบขัดข้อง (United States Nuclear Regulatory Commission, 2014a) เหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล (Chernobyl) ประเทศยูเครน ในปีพ.ศ. 2529
(ในระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยที่หน่วยที่ 4 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แกนของ
เครื่องปฏิกรณ์ได้หลอมละลาย) (United States Nuclear Regulatory Commission,
2014b) และเหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ ในปีพ.ศ. 2554 เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิเข้าสู่เตา
OVER ปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้า(United States Nuclear Regulatory Commission, 2014c)
อุบัติเหตุเหล่านี้ (ยกเว้นเหตุการณ์ที่เกาะทรีไมล์ไอส์แลนด์) ส่งผลกระทบร้ายแรงด้านสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว
SPENT BY JAPANESE
GOVERNMENT ON รัฐบาลหรือประชาชนผู้เสียภาษียังต้องแบกรับผลกระทบจากมหันตภัยเหล่านี้ด้วย
FUKUSHIMA DISASTER เนื่องจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเหล่านี้ไม่ว่าจะมีรัฐเป็นเจ้าของหรือไม่ ไม่อาจจะแบก
CLEANUP รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้เองได้

$13.5 BILLION
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เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนหยุดด�ำเนินการโรงไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
เป็นทางเลือกที่ราคาแพงที่สุด ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Hinkley Point ของประเทศสหราชอาณาจักร4 นอกจากนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ
ฝรั่งเศสและฟินแลนด์ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง (European Pressurised Reactors)
ก็ก�ำลังเผชิญกับต้นทุนที่สูง เกินก�ำหนดแล้วเสร็จที่ต้องเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ Olkiluoto 3 ประเทศฟินแลนด์คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จก่อนปีพ.ศ. 2561อย่าง
แน่นอน ช้ากว่าก�ำหนดไปถึง 8 ปี และคาดว่าต้นทุนได้สูงขึ้นจาก 36,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เป็น 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว บริษัท Areva ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้ยื่น
ขอลดมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ในโครงการดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
และคาดว่าจะขาดทุนต่อไป บริษัทFTVO และ Areva/Siemens อยู่ในระหว่างฟ้องร้อง
เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Ecologist, 2015;
New York Times, 2015) ในหมู่บ้าน Flamanville ประเทศฝรั่งเศส ในปีพ.ศ. 2549 ได้
มีการสั่งซื้อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในราคา 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเริ่ม
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปีพ.ศ. 2555 ทว่า ได้มีการเลื่อนก�ำหนดแล้วเสร็จเป็นพ.ศ. 2561
และมีต้นทุนที่ 11,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Ecologist, 2015; Reuters, 2015a)

$

Investment and jobs in
the renewable sector
are growing rapidly
while renewable energy
prices drop faster than
predicted

ก่อนที่จะหว่านเงินนับหมื่นล้านเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ เราควรจะ
ตั้งค�ำถามว่าควรจะน�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ เช่น ลงทุนใน
เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน หรือไม่? ต้นทุนที่เกินงบประมาณและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในประเทศต่าง ๆ ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ด้านนิวเคลียร์อย่างช�่ำชองเหล่านี้ จะเป็นเครื่อง
เตือนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ประเทศด้อยประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์หรือประเทศ
ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์อยู่แล้วเพียงเล็กน้อย อาจจะประสบได้
การเติบโตด้านอุตสาหกรรม การสร้างงาน และความหมายทางเศรษฐกิจ
ของพลังงานหมุนเวียน
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม ความร้อนของโลก ชีวมวล น�้ำ และทะเล ล้วนแต่มี
ศักยภาพในการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้อย่างมหาศาล (WWF, 2011) แม้ว่าจะ
มีความผันผวนในอุปสงค์และอุปทานก็ตาม นอกจากนี้เรายังสามารถลดความต้องการใช้
พลังงานได้โดยวิธีการง่าย ๆ เช่น การท�ำให้อาคารมีฉนวนกันความร้อน การน�ำกลับมาใช้
(reuse) และการรีไซเคิล (recycle) สิ่งของ ในภูมิภาคแห่งนี้ อุปสงค์ด้านพลังงานยังคง
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) มีศักยภาพสูงที่
จะช่วยบรรเทาความต้องการที่เพิ่มสูงนี้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่าได้

รัฐบาลตกลงที่จะประกันราคาค่า EDFa ที่92.50 ปอนด์ต่อMWh ตลอดระยะเวลา 35 ปี ราคาใช้สิทธิ์ (strike price)
ตามดัชนีเงินเฟ้อโดย the Consumer Price Index ซึ่งนับว่ามีราคาแพงกว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์
จ�ำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4
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ประชาชนทั่วโลกก�ำลังเดินหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้อง ในปีพ.ศ. 2558 ทั่วโลกได้มีการ
ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนมูลค่า 329,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4 จากปีพ.ศ. 2557 สูงกว่าการลงทุนในพลังงานแบบดั้งเดิม (Bloomberg, 2016b)
ในปีพ.ศ. 2558 ปริมาณการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (solar PV) ท�ำสถิติเพิ่มสูงขึ้น มีการติด
ตั้งเพิ่มขึ้นที่ก�ำลังการผลิตราว 57 กิกะวัตต์ จากก�ำลังการผลิตทั้งหมด 234 กิกะวัตต์ทั่ว
โลก (Bloomberg, 2016a) หรือเท่ากับว่าได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาด 200 วัตต์ ใน
จ�ำนวนมากกว่า 1,000 ล้านแผ่น ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มขึ้น 64 กิกะวัตต์จาก
ทั้งหมด 434 กิกะวัตต์ ในสิ้นปีพ.ศ. 2558 (Bloomberg, 2016a) เมื่อปีที่ผ่านมา พลังงาน
หมุนเวียนได้สร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นให้ประชากรราว 4.7 ล้านคนทั่วโลก (IRENA,
2015a)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar photovoltaic: PV) มีราคาถูกลง ท�ำให้มีการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เช่น ในประเทศดูไบ ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าจากพลังแสง
อาทิตย์ได้ในราคา 0.058 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD/kWh) เนื่องจากต้นทุน
การเรียนรู้และห่วงโซ่อุปทานลดลง เช่น ราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดลง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิโคน (Bloomberg New Energy Finance and pv.energytrend.com, ไม่ระบุวันที่)

ในปีพ.ศ. 2556 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิช ถึงจุดที่ราคาค่าไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากสายส่ง(Grid parity) แล้ว ในประเทศ
อิตาลี สเปน และเยอรมนี และในไม่ช้าจะเป็นเช่นนี้ในประเทศเม็กซิโกและฝรั่งเศสเช่นกัน
(IRENA, 2014) และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มี
การเสนอแผนโครงการที่มีต้นทุนต�่ำกว่า 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ โดยได้รับสนับสนุน
ด้านเครดิตภาษีส่วนกลาง ต้นทุนที่ลดลงนี้ท�ำให้การไฟฟ้าของเมืองออสติน เชื่อว่าภาย
15
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ในปีพ.ศ. 2563 ราคาค่าไฟจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ จะลดลงเหลือต�่ำกว่า 0.02
ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ หากยังได้รับเครดิตภาษีส่วนกลางเช่นนี้ต่อไป แต่ถ้าหากไม่ได้รับ
การสนับสนุนเช่นนี้ ต้นทุนก็ยังอาจจะยังคงต�่ำกว่า 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ อยู่ดี
(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ต้นทุนของเซลล์แสงอาทิตย์ที่คาดการณ์ไว้ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส (Clean Technica, 2015)

City Research (2015) สรุปต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าปรับเฉลี่ย (LCOE) ของ
เซลล์แสงอาทิตย์ (ปัจจุบันและที่คาดคะเนส�ำหรับปีพ.ศ. 2563 ไว้ในภาพที่ 3 จากรายงาน

ภาพที่ 3 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าปรับเฉลี่ย (LCOE) ของเซลล์แสงอาทิตย์ ((City Research, 2015))
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the New Energy Outlook 2015 โดย Bloomberg New Energy Finance กล่าวว่า
พลังงานลมได้กลายเป็นศักยภาพของพลังงานในรูปแบบใหม่ที่ราคาถูกที่สุดในทวีปยุโรป
ออสเตรเลีย และประเทศบราซิล ภายในปีพ.ศ. 2569 จะกลายเป็น “ทางเลือกที่มีต้นทุน
น้อยที่สุดและแพร่หลายอย่างเป็นสากล” ในหลายประเทศ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานลมได้ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ต้นทุน 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์
โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินใด ๆ ต้นทุนของไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์มี
มูลค่าตั้งแต่ 0.045 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ จนถึง 0.14 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ แต่โรง
ไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมีต้นทุนที่สูงกว่าเสียอีก (IRENA, 2015b) นอกจากนี้
ในปีนี้ที่ประเทศอินเดีย เซลล์แสงอาทิตย์สามารถเทียบเท่ากับถ่านหินได้เลยทีเดียว ดังจะ
เห็นได้จากโครงการถ่านหินต่าง ๆ อาทิ โครงการเหมืองถ่านหินในอ่าวกาลิลี (Galilee Basin)5 และนักวิจัยของธนาคารDeutsche Bank ยังคาดการณ์ไว้อีกว่า เซลล์แสงอาทิตย์
จะมีสัดส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 25 ของปริมาณทั้งหมดในประเทศ
อินเดียภายในปีพ.ศ. 2565 (Reneweconomy, 2015)

ภาพที่ 4 ต้นทุนแบตเตอรี่ (Bloomberg New Energy Finance, ไม่ระบุวันที่)

บริษัทนักทุนของอินเดียในโครงการเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ในอ่าวกาลิลีของประเทศออสเตรเลีย ได้หยุดโครงการไว้
ชั่วคราวแล้ว เนื่องจากราคาโภคภัณฑ์ที่ต�่ำลง (Reneweconomy, 2016)

5
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แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายตัวได้กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น ด้วยราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ถูกลง (ภาพที่ 4) ธนาคาร
Deutsche Bank ขนานนามเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ว่าเป็นสิ่งปฏิรูป(transformational) และ การศึกษาล่าสุดโดยธนาคาร UBS ระบุว่าเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
เป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective)ในประเทศ
ออสเตรเลีย (Reneweconomy, 2014) แม้ว่าราคาน�้ำมันที่ถูกลงในขณะนี้อาจส่งผลก
ระทบต่อแนวทางความนิยมด้านพลังงานหมุนเวียนไปบ้าง แต่ทว่าทิศทางของพลังงาน
หมุนเวียนนั้นมุ่งเป้าชัดเจน และจะมีการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน แทนทีที่ยั่งยืน แทนที่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
หน่วยงานด้านพลังงานลมของประเทศบราซิลให้ตัวอย่างข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจว่าด้วย
ต้นทุนเทคโนโลยีในประเทศที่ก�ำลังริเริ่มใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการประมูลราคาไฟฟ้า
(auction) ในปีพ.ศ. 2552 ท�ำให้สามารถขายกระแสไฟฟ้าพลังงานลมได้ที่ 0.1 ดอลลาร์
สหรัฐ/กิโลวัตต์ แต่ราคากลับลดลงอย่างต่อเนื่องในการประมูลครั้งต่อ ๆ มา จนในปีพ.ศ.
2554 ลดเหลือเพียง 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์ และ 0.052 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลวัตต์
ในปีพ.ศ. 2557(ABEEólica, 2015)
จากการคาดคะเนต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนับจากนี้ กระแส
ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะเป็นคู่แข่งส�ำคัญของโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานฟอสซิลในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (รวมถึงถ่านหิน) โดยสามารถก�ำหนดราคาที่
แน่นอนได้ ส�ำหรับอีก 20-25 ปีข้างหน้าโดยไม่ก่อมลพิษ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขงสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่น ที่ได้ปรับปรุงภาคพลังงานของตนให้ทันสมัย
และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ต่าง ๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนที่โรงไฟฟ้าแบบล้าสมัย
ที่ก่อมลพิษ ราคาพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างรวดเร็วนี้ แสดงให้เห็นว่าโครงการโรง
ไฟฟ้าระยะยาวใหม่ ๆ ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังน�้ำในเขื่อน
ขนาดใหญ่ หรือนิวเคลียร์ จะกลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่ติดค้าง (stranded ecoตารางที่ 1 สัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม nomic asset) ในอีก 10-15 ปีต่อจากนี้ไปหรืออาจเร็วกว่า
ประเทศ
สัดส่วนของการผลิตกระแส นั้นก็ได้ บริษัทหลายแห่งได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้และ
ถอนการลงทุนด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์แล้ว
ไฟฟ้าจากพลังงานลม
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เดนมาร์ก

42%

สกอตแลนด์

>30%

นิคารากัว

>20%

โปรตุเกส

>20%

สเปน

>20%

ประเทศผู้น�ำด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (ตารางที่
1) ขณะนี้ ประเทศเดนมาร์กผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมได้อัตราร้อยละ 40 ของความต้องกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
พลังงานลมตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้มากกว่าร้อย
ละ 30 ในประเทศสกอตแลนด์และ ร้อยละ 20 ในประเทศ
นิคารากัว โปรตุเกส และสเปน เซลล์แสงอาทิตย์ มีสัดส่วน
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบร้อยละ 8 ในประเทศยุโรป
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Renewable energy
generation
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Power Sector
Vision is technically
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บางประเทศ: ร้อยละ9 ใน อิตาลี ร้อยละ 7.6 ในกรีซ และร้อยละ 7 ในเยอรมนี โครงการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ก�ำลังการผลิตมากกว่า 200เมกะวัตต์สามารถ
พบเห็นได้โดยทั่วไปในประเทศจีนและอินเดีย ประเทศต่าง ๆ เช่น กาบูเวร์ดี คอสตาริก้า
และเดนมาร์กก�ำลังส�ำรวจและเดินหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบ 100% (REN21, 2015)

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศเยอรมนี (TWh) ในช่วงครึ่งปีแรกของพ.ศ.
2558
18.5

TWh

เซลล์แสงอาทิตย์

40.5

TWh

พลังงานลม

23.4

TWh

ชีวมวล

11.9

TWh

น�้ำ

ประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งมีการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวภาพ
และพลังน�้ำอย่างจริงจัง ตารางต่อไปนี้จ�ำแนกเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันได้ร้อยละ 31ของ
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปีพ.ศ. 2558 (Fraunhofer ISE, 2015a)
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ภาพที่ 5 ความร่วมมือจากประชาชนด้านพลังงานหมุนเวียน(energytransition.de, 2014)

มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากมายในประเทศเยอรมนี
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเกิดจากการได้รับความสนับสนุนจากประชาชน ดังจะเห็นได้
จากความกระตือรือร้นในการให้ความรวมมือของปะชาขนต่อภาคพลังงานของประเทศ
เยอรมนีที่เพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนร่วมมือในการขับเคลื่อนไปสู่การปรับเปลี่ยนด้านพลังงาน ปริมาณความร่วมมือ
ด้านพลังงานในประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2544-2557
ในส่วนของทวีปเอเชีย ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก�ำลังเดินหน้า
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกในปีพ.ศ. 2557 ประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังเป็นประเทศผู้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองและอันดับที่สามของ
โลกอีกด้วย นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังเป็นผู้น�ำด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการใช้
ก�ำแพงกักน�้ำขึ้นน�้ำลง (tidal barrage energy) อีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศ
จีนได้ติดตั้งอุปกรณ์ท�ำน�้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (SWH) มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ปริมาณที่มีอยู่ทั่วโลก หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของปริมาณทั้งหมดในโลก(REN21, 2015) ทว่า
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การขับเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นสิ่งอันพึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลงในประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงกลับเดินหน้าไปอย่างช้า ๆ การสนับสนุนจาก
รัฐบาลและการลงทุนจากภาคเอกชนในเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงสูงกว่าพลังงานหมุนเวียน
และประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) แม้ว่าพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) จะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะ
ยาวก็ตาม การออกแบบโรงงานและอาคารยังคงรูปแบบล้าสมัย ไม่มีประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน เช่น ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ และจะคงรูปแบบนี้ต่อไปในอีกหลายทศวรรษ การ
ขาดความตระหนักรู้ การฝึกฝน มาตรการ สิ่งจูงใจ กลไกทางการเงิน และธรรมาภิบาล
ส�ำหรับประสิทธิภาพด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน เป็นสิ่งที่ปิดกั้นการพัฒนาที่
จ�ำเป็นอย่างยิ่งของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
เป็นไปได้ 100%
กรณีวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานที่ยั่งยืน The Sustainable Energy Scenario (กรณี
วิเคราะห์แบบ SES) ที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ของประเทศไทยอย่างละเอียดที่สุดและมีความทะเยอะทะยานที่สุดในปัจจุบัน
กรณีวิเคราะห์แบบ SES แสดงให้เห็นว่าในทางเทคนิคแล้ว เป็นไปได้ที่จะให้ทุกคนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ในปีพ.ศ. 2593 และ ร้อยละ 85 ของกระแสไฟฟ้า
ทั้งหมดนี้จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน พลังน�้ำจากเขื่อนเก็บน�้ำจะตอบสนองความ
ต้องการไฟฟ้าได้ไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากพลังน�้ำในอนาคต กรณีวิเคราะห์นี้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ67 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีวิเคราะห์สถานการณ์แบบเป็นไปตามปกติ หรือ Business as Usual
Scenario (BAU)6 ในปีพ.ศ. 2593 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจะเก่า
แก่ไปมาก และท�ำให้เกิดการใช้กระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ 100% หลังจากนั้นไม่
นาน ในปีพ.ศ. 2598 และกรณีวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานหมุนเวียนแบบก้าวหน้า หรือ
Advanced Sustainable Energy Scenario (ASES) ซึ่งมีสมมติฐานเชิงบวกมองว่าการที่
ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนลดลงและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นจะท�ำให้สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากภาคพลังงานหมุนเวียนได้ทั้งหมด 100% ภายในปีพ.ศ. 2588
ภารกิจข้างหน้าเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งและแน่นอน ในทางปฏิบัติแล้ว กรณีวิเคราะห์

การค�ำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมิได้รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเขื่อนหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบโครงการและการจัดการ

6

21
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สถานการณ์ที่ IES ได้จัดท�ำขึ้นมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากใช้สมมติฐานที่ใช้เทคโนโลยี
เฉพาะที่มีอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน มีความสมจริงเกี่ยวกับอัตราที่จะน�ำมาใช้ได้จริง แม้ว่า
จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนสูง แต่ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจนั้นก็ยังสมเหตุสมผลอยู่ ในกรณี
วิเคราะห์แบบ SES จะมีการลงทุนสะสม (cumulative investment) ของโรงไฟฟ้าและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) ในประเทศไทยสูงกว่ากรณีวิเคราะห์
แบบ BAU ราวร้อยละ 37 ทว่า ต้นทุนการด�ำเนินการสะสม (นoperating costs) (รวม
ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงแล้ว) ในกรณีวิเคราะห์แบบ SES นั้นมีมูลค่าต�่ำกว่ากรณีวิเคราะห์
แบบ BAU มาก และ ผลการด�ำเนินการสะสมก็เป็นตัวเลขบวก แท้จริงแล้ว เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ๆ การประหยัดเชื้อเพลิงจากประสิทธิภาพด้านพลังงาน
(energy efficiency) และการใช้พลังงานหมุนเวียนจะช่วยสร้างมูลค่าได้สูงกว่าต้นทุน
ลงทุนเพิ่มเติมอื่น ๆ เสียอีก (additional capital costs) การลงทุนสุทธิเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GPD) ในปัจจุบัน และร้อยละ 6 ของ GDP ในปีพ.ศ. 2568 และราวร้อยละ 4 ในปีพ.ศ.
2593 การลงทุนในกรณีวิเคราะห์แบบ BAU และ SES เริ่มต้นในระดับที่เท่ากัน แต่จาก
นั้นกรณีวิเคราะห์แบบ SES จะมีต้นทุนต�่ำกว่าแบบ BAU ราวร้อยละ 1 และจากั้นจะต�่ำ
กว่าราวร้อยละ 5 ในปีพ.ศ. 2568 และร้อยละ 3 ในปีพ.ศ. 2598 กรณีวิเคราะห์แบบSES
พิจารณาปัจจัยการเพิ่มขึ้นของประชากรและความมั่งคางทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรให้มากมายมัก
ในรายงานฉบับนี้ กรณีวิเคราะห์แบบ IES มิใช่หนทางแก้ปัญหาเพียงทางเดียว และมิได้
ตั้งใจให้เป็นแผนบังคับแต่อย่างใด หากแต่มุ่งหวังที่จะแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งการใช้
พลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบแห่งอนาคต มิใช่โลกแห่งอุดมคติที่จับต้องมิได้ ดังจะเห็นได้
จากกรณีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานในอนาคตต่าง ๆ ที่ได้น�ำเสนอไว้ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ทั้งทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้ ณ บัดนี้ เพื่อมุ่งสู่ความส�ำเร็จ

กรณีวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน
(The Sustainable Energy
Scenario: SES)
โดยสังเขป
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ในปีพ.ศ. 2593 อุปสงค์กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสอง
เท่าตัวในประเทศไทย แต่ก็ยังมีอุปสงค์ต่อกระแสไฟฟ้าต�่ำ
กว่าในกรณีวิเคราะห์แบบ BAU อยู่ราวร้อยละ 25 ไว้
มาตรการประหยัดพลังงานที่อาจหาญจะช่วยให้สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วยปัจจัยที่น้อยลง แม้ว่า
จ�ำนวนประชากรและเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นตามที่ได้คาด
การณ์ก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมจะใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและวัถุ

กรณีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน (The Sustainable Energy Scenario: SES) โดยสังเขป

ดิบที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน อาคารต่าง ๆ จะถูกก่อสร้างและได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ให้ใช้พลังงานในปริมาณเพียงเล็กน้อยส�ำหรับการท�ำความร้อนหรือความเย็น และมีการ
เปลี่ยนไปใช้การขนส่งในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แหล่งพลังงานหลักที่น�ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า คือ พลังงานลม เซลล์แสงอาทิตย์ การผลิต
ไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์(Concentrating Solar Power: CSP) ชีวมวล และที่รอง
ลงมาคือ พลังงานน�้ำและความร้อนใต้พิภพ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติยังคงปรากฏอยู่ใน
ระบบการผลิต (ราวร้อยละ 15) จากนั้น โรงไฟฟ้าเก่า ๆ จะถูกแทนที่เนื่องจากราคาค่าไฟ
ที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและอื่น ๆ ในช่วง
ภายหลังปีพ.ศ. 2593 หรืออาจจะเร็วกว่านั้น หากสภาพเศรษฐกิจเป็นตัวก�ำหนดให้หยุด
ด�ำเนินการโรงไฟฟ้าเก่า ๆ ไปก่อน
เนื่องจากแหล่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีความผันผวน โครงข่าย
ไฟฟ้า “อัจฉริยะ” จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกักเก็บและล�ำเลียงพลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้วยการติดตั้งเครื่องปั๊มและแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน ราวร้อยละ 45 ของกระแส
ไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีความผันผวน (เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานการไหลของน�้ำในแม่น�้ำ) และที่นอกเหนือจากนี้ได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีความ
ผันผวนน้อยกว่า เช่น ชีวมวล การรวมแสงอาทิตย์ (CSP) มากักเก็บไว้ ความร้อนใต้พิภพ
และเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำ เป็นต้น ทว่าฤดูกาลยังคงมีผลต่อปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลและน�้ำ
อยู่เช่นกัน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน�้ำยังคงมีอยู่ไม่มากนัก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จึงจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในระบบพลังงานแบบผสมผสานนี้เพิ่มเติม
จากที่มีอยู่หรือในช่วงท้ายของแผนพัฒนาน้อยลงมาก จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำขนาด
จิ๋วตามแม่น�้ำ ราวร้อยละ 4 และการผสมผสานการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำขนาดจิ๋วจะส่งผลประโยชน์อย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย
กระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและชีวมวลแข็งจะถูกใช้อย่างระมัดระวังและคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 24 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด จากรายงานของ ADB (2015) และจากการ
ค�ำนวณในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ในแต่ละปี จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจ�ำนวน
130 ล้านตัน และมูลแห้งจากปศุสัตว์จ�ำนวน 24 ล้านตัน ส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นชีวมวลและ
ส�ำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณที่คาดการณ์นี้จะเพิ่มขึ้นไปตามการท�ำเกษตรกรรมที่
เติบโตขึ้น กรณีวิเคราะห์แบบ SES นี้ ใช้ชีวมวลสูงสุดร้อยละ 75 โดยเปรียบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้านั้น ไปจนถึงปี พ.ศ. 2593 โดยคาดว่าเศษวัสดุเหลือใช้ในป่า
จะยังคงมีอยู่เรื่อยไป และชีวมวลที่ใช้ในการประกอบอาหารในปัจจุบันจะถูกจัดสรร (ใน
ขอบเขตที่ยั่งยืน) ส�ำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หากจ�ำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
เพิ่มขึ้น จะต้องมีการวางแผนการจัดสรรที่ดินและได้รับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
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กรณีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนแบบก้าวหน้า (The Advanced Sustainable Energy Scenario: ASES) โดยสังเขป

ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามิได้ก�ำลังคุกคามแหล่งอาหารและน�้ำ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือก�ำลังเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในภูมิอากาศอยู่
ภายในปีพ.ศ 2593 ประเทศไทยจะประหยัดเงินได้ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี จากประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) และจากการลดต้นทุนเชื้อเพลิง
เมื่อเทียบกับกรณีวิเคราะห์สถานการณ์แบบ “เป็นไปตามปกติ” (BAS) ทว่า ในอันดับ
แรก จ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อน ส�ำหรับติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ปรับโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ปรับรูปแบบการขนส่งสินค้า
และการคมนาคมสาธารณะให้ดีขึ้น และปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน การลงทุนครั้งนี้จะให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วและสามารถประหยัดได้มากกว่าที่
ลงทุนไปเสียอีก หากราคาของน�้ำมันสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ และหากพิจารณาถึงต้นทุนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบจากเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อสาธารณะสุขแล้ว
จะเห็นว่าการลงทุนเหล่านี้จะส่งผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจได้มากกว่าอยู่ดี

กรณีวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนแบบ
ก้าวหน้า (The Advanced
Sustainable Energy
Scenario: ASES)
โดยสังเขป

กรณีวิเคราะห์แบบ ASES เป็นสมมติฐานอันหาญกล้าว่า
ด้วยการลดต้นทุนทางเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน
การตอบสนองอุปทาน และการพัฒนาไฟฟ้าในด้านการ
คมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ ส่งผลลัพธ์ให้ภาคพลังงาน
ทั้งหมดจะปราศจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิง
ฟอสซิลโดยสมบูรณ์ ภายในปีพ.ศ. 2588 ลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จนเป็นศูนย์ เซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานลมและการเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ในกรณี
วิเคราะห์แบบASES นี้จะมีบทบาทสูงกว่าในกรณีวิเคราะห์
แบบ SES การลงทุนในกรณีวิเคราะห์แบบ ASES จะใช้เงินลงทุนสูงกว่าแบบ SES ราว
ร้อยละ 10 หรือมากกว่านั้น แต่ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงจะลดลงเรื่อย ๆ จนไม่มีความแตกต่าง
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนสุทธิรายปีระหว่างกรณีวิเคราะห์แบบ ASES กับ SES นอกจากนี้
แม้ว่าต้นทุนเงินทุน (capital costs) ของพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะลดลงอย่างชัดเจน
ทว่าการประเมินว่าจะใช้เวลารวดเร็วเพียงใดนั้นกลับเป็นไปได้ยากกว่า การคะเนต้นทุน
เชื้อเพลิงฟอสซิลท�ำได้ยากด้วยเช่นกัน การน�ำเอากรณีวิเคราะห์ทั้งแบบ SES และ ASES
มาเปรียบเทียบกับแบบ BAU ช่วยให้เข้าใจทางเลือกด้านเทคโนโลยีและสังคมในการใช้
พลังงานมากขึ้น จากนี้จะกล่าวถึงกรณีวิเคราะห์แบบ SES ส่วนกรณีวิเคราะห์แบบ ASES
จะระบุไว้ใน Part 2 ของรายงานฉบับนี้
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พลังงานผสมผสานและเทคโนโลยี

พลังงานผสมผสานแล
ะเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน ราวร้อยละ 10 ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย เกิดจากพลังงานน�้ำ และร้อยละ 90 จากเชื้อ
เพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน) ในกรณีวิเคราะห์
แบบ SES เชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงเหลือร้อยละ 15 ภาย
ในปีพ.ศ. 2593 และจะถูกแทนที่ด้วยพลังงานผสมผสาน
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ทว่า แหล่งพลังงานหมุนเวียนบางชนิดก็อาจจะหมดไป
ได้หากไม่มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว พลังงานน�้ำและพลังงานชีวมวลก็อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ หรือแม้แต่โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ พลังงาน
ลม และแสงอาทิตย์ ก็จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ กรณีวิเคราะห์แบบSES จึงเลือกใช้
พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานลมเป็นอันดับแรก เมื่อปัจจัยเอื้ออ�ำนวย
กรณีวิเคราะห์แบบSES พิจารณาศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละชนิด และจ�ำกัดการใช้
เขื่อนเก็บน�้ำและชีวมวล เนื่องด้วยแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ใช้
และต้องการเก็บชีวมวลไว้ใช้เพื่อประโยชน์อื่น อีกทั้งยังพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ข้อจ�ำกัดอื่น ๆ และโอกาสต่าง ๆ เช่น โครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ ความผันผวนของ
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และลม และมุมมองต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ ๆ แรงบังคับจากตลาด และภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ที่มีมีอิทธิพลต่อการใช้และการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน ท�ำให้ผลการวิเคราะห์พลังงานแต่ละชนิดโดยละเอียดในท้าย
ที่สุดจะให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป

36%

OF ENERGY MIX
IN 2050

26%

OF ENERGY MIX
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พลังงานแสงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่มีขีดจ�ำกัดที่เราสามารถน�ำมา
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและให้ความร้อนได้ ในขณะนี้ เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มีสัดส่วนน้อยมากในประเทศไทย ทว่า สัดส่วนนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว จากกรณีวิเคราะห์แบบ SES จะเห็นว่า พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถน�ำ
มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 36 ของทั้งหมด ภายในปีพ.ศ. 2593
พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้แสงสว่าง ความร้อน และกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์
(PV) ซึ่งเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง สามารถน�ำมาปรับใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ (เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์มีมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2513) อาคาร
ต่าง ๆ หรือติดตั้งเข้ากับบริเวณที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเช่น หลังคา ก็ได้ เซลล์แสง
อาทิตย์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้
แก่ชนบท หมู่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลที่ “โครงข่ายไฟฟ้าเข้าไม่ถึง” ได้ ปัจจุบันได้มีการ
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ไปแล้วมากกว่า 800 เมกะวัตต์ จากกรณีวิเคราะห์แบบ SES เซลล์
แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราวร้อยละ 26 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิต

พลังงานผสมผสานและเทคโนโลยี

ในประเทศไทย7และคาดว่าจะใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 0.1 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย
เพราะเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาอาคารที่มีอยู่เดิม จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มแต่
อย่างใด
แผนกลยุทธ์ด้านการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยพลังงาน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (2015) แสดงกรณีวิเคราะห์ภาพอนาคตด้านการใช้เซลล์แสง
อาทิตย์ไว้ 3 รูปแบบส�ำหรับประเทศไทยไปจนถึงปีพ.ศ. 2578 คือ “ตลาดภายในประเทศ
รุ่งเรือง” “เป็นผู้น�ำตลาดอาเซียน” และ “เป็นตลาดนวัตกรรมและเปิดกว้าง” ภาพ
อนาคตที่มีอัตราการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดคือ “ตลาดภายในประเทศ
รุ่งเรือง” โดยจะมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ก�ำลังผลิต 24,000 เมกะวัตต์ภายในปีพ.ศ.
2578 ซึ่งกรณีวิเคราะห์ภาพอนาคตแบบ SES ก็ได้ให้ผลการศึกษาคล้ายคลึงกัน แต่ภายใน
ปีพ.ศ. 2573
การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ Concentrating solar power (CSP) ใช้
กระจกและเลนส์ในการรวมแสงไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่จุดเล็ก เช่น ท�ำให้น�้ำเกิดความร้อน และ
กังหันไอน�้ำพัดเอาไอน�้ำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนโดยตรง หลักการเช่นนี้ยัง
สามารถน�ำมาใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กได้ เช่น ให้ความร้อนในการประกอบอาหารและต้ม
น�้ำ ปัจจุบัน ในภูมิภาคแห่งนี้ ได้มีการใช้ ตัวรับความร้อนแสงอาทิตย์ (Solar thermal
collectors) ซึ่งดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ผลิตน�้ำร้อนให้แก่ครัวเรือนนับพัน ๆ ครัว
เรือน ช่วยลดค่าไฟฟ้าและแก๊ส
การที่จะน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบไฟฟ้าผสมผสานในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเป็น
สิ่งท้าทาย เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ท�ำงานเมื่อ
ท้องฟ้ามืดมิดและด้อยประสิทธิภาพลงเมื่อท้องฟ้ามีเมฆมาก (ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะ
ใช้กระแสไฟฟ้าในช่วงตอนกลางวันก็ตาม) ทว่า เราสามารถน�ำกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนนี้ได้ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาการกักเก็บพลังงานให้ดีขึ้น ปัจจุบันระบบ CSP
สามารถเก็บพลังงานในรูปแบบความร้อน (และน�ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า) ได้ยาวนานถึง
15 ชั่วโมง (CSP Today, no date) ในกรณีวิเคราะห์แบบ SES ประเทศไทยจะมีกระแส
ไฟฟ้าจากการรวมแสงอาทิตย์ราวร้อยละ 10 ของทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ

สมมติฐาน: ความเข้มของปริมาณรังสีสูงสุด 1000 วัตต์/ตารางเมตร หรือมีประสิทธิภาพ module efficiency ร้อยละ
15 ปรับค่าลดลงร้อยละ 20 ส�ำหรับถนน การลดเงา และสถานีให้บริการ และอื่น ๆ
7
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พลังงานลม
ปัจจุบัน พลังงานลมมีสัดส่วนการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยในประเทศไทย ทว่า
สัดส่วนการใช้พลังงานลมสามารถเพิ่มขึ้นได้ ในประเทศเดนมาร์ก มีสัดส่วนการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อยละ 42% ของทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ ในเขต
Jutland และ Funen ของเดนมาร์ก พลังงานลมให้กระแสไฟฟ้าในปริมาณสูงกว่ากระแส
ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ 1,460 ชั่วโมงใน 1 ปี (ENERGINET.DK, 2016)
ส�ำหรับประเทศไทย ลมนอกชายฝั่งสามารถน�ำมาใช้ได้เช่นกัน มีความผันผวนน้อยกว่าและ
สามารถใช้กังหันที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ ในกรณีวิเคราะห์แบบ SES พลังงานลมสามารถตอบ
สนองความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยได้ในสัดส่วนร้อยละ 15 ภายในปีพ.ศ. 2593
และอาจมีสัดส่วนที่สูงกว่านี้ได้หากน�ำเอาลมนอกชายฝั่งมาพิจารณาร่วมด้วย
ทุ่งกังหันลม (wind farms) จะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อภูมิทัศน์ ทว่า
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลับเล็กน้อยเท่านั้นหากมีการวางแผนอย่างรัดกุมเมื่อมีการติด
ตั้งกังหันในทุ่ง ก็จะยังคงใช้พื้นที่นั้นในการเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว์ได้ ทุ่งกังกันลมไม่
เหมือนกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำในระบบหล่อเย็น
การใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลจ�ำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและนกและจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ขณะนี้ได้
มีการผลิตกังหันลมลอยน�้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นใต้ทะเลน้อยกว่าและสามารถน�ำไปติดตั้ง
ได้ในบริเวณที่มีน�้ำลึกแล้ว ขณะนี้ได้มีการวางแผนจัดท�ำโครงการน�ำร่อง ติดตั้งกังหันลอย
น�้ำในประเทศสกอตแลนด์ (30MW) และโปรตุเกส(25MW) แล้ว
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พลังงานคลื่นทะเล
การเคลื่อนไหวของมหาสมุทร ไม่ว่าจะเป็นคลื่น กระแสน�้ำ กระแสน�้ำขึ้นน�้ำลง ความเค็ม
และความลาดชันของอุณหภูมิ (thermal gradients) ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พลังงานคลื่น
ทะเลเป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาลและวางใจได้ แต่การที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นกระ
แสไฟฟ้าได้นั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง และเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ แม้ว่าโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำขึ้น-น�้ำลงจะมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 แล้วก็ตาม เช่น โรงไฟฟ้า La Rance
ในประเทศฝรั่งเศสที่มีก�ำลังการผลิต 240 MW และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้เปิด
ใช้โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำขึ้น-น�้ำลงทะเลสาบ Sihwa ที่ก�ำลังการผลิต 254MW แล้ว ต้นทุน
การผลิตยังคงสูงอยู่ โดยมี LCOE ของระบบน�้ำขึ้น-น�้ำลงอยู่ระหว่าง 32 เซ็นต์สหรัฐ/
กิโลวัตต์ USDc/kWh และ 37 เซ็นต์สหรัฐ/กิโลวัตต์ และส�ำหรับคลื่นทะเลอยู่ที่ระหว่าง
41เซ็นต์สหรัฐ/กิโลวัตต์ และ 52 เซ็นต์สหรัฐ/กิโลวัตต์ ที่อัตราคิดลด (discount rate)
ร้อยละ 12 (SI Ocean, 2013).

พลังงานผสมผสานและเทคโนโลยี

ทว่า ส�ำหรับประเทศไทย ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการค�ำนวณศักยภาพการผลิตเมื่อน�ำเอา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้
ด้วยตระหนักถึงข้อจ�ำกัดเหล่านี้ กรณีวิเคราะห์แบบ SES จึงไม่น�ำพลังงานคลื่นทะเลมา
พิจารณาส�ำหรับประเทศไทย
การติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่นทะเลและน�้ำขึ้น-น�้ำลง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมทางทะเล เช่น การขนส่งทางน�้ำ การประมง และ
ชุมชนริมชายฝั่งเป็นต้น จ�ำเป็นต้องมีการเลือกสถานที่ตั้งและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
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พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ชาวโรมันโบราณใช้ความร้อนจากใต้เปลือกโลกท�ำความร้อนให้กับอาคารและน�้ำมานาน
แล้ว แต่เราเพิ่งกลับมาค้นพบศักยภาพของพลังงานชนิดนี้อีกครั้งเมื่อไม่นานนี้เอง เมื่อ
พลังงานความร้อนใต้พิภพมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงพอ เราสามารถน�ำเอามาผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้ความอบอุ่นในท้องถิ่น และให้ความร้อนสูงส�ำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ได้ ไม่เหมือนกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีความผันผวนไปตามสภาพ
อากาศ พลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม�่ำเสมอ ในประเทศ
ไอซ์แลนด์ กระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ 25 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและระบบท�ำความร้อน
ทั้งหมด เกิดจาก “ห้องใต้ดิน” ที่หลอมละลายของตน ในประเทศฟิลิปปินส์ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนใต้พิภพผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 14 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด (Bertani, 2015)
จากกรณีวิเคราะห์แบบ SES ภายในปีพ.ศ. 2593 ประเทศไทยจะสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพได้ต�่ำกว่าร้อยละ 1
การใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ จะส่งผลต่อแผ่นดินและประชากร
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบอย่างแน่นอน ไอน�้ำและน�้ำร้อนที่น�ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
มีองค์ประกอบที่เป็นพิษ แต่ระบบควบคุม “แบบปิด” จะช่วยป้องกันการเล็ดรอดออกไป
ได้ หากเราเลือกสถานที่อย่างระมัดระวังและมีระบบควบคุมการปล่อยไอน�้ำออกมาแล้ว
นั้น พลังงานความร้อนใต้พิภพจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย อันที่จริงแล้ว
เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพจ�ำเป็นต้องมีพื้นที่รับน�้ำ (catchment area) ที่
อุดมสมบูรณ์ จึงส่งผลให้เราต้องพยายามรักษาระบบนิเวศโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างแข็งขัน
เช่นกัน9
ดูโครงการพลังความร้อนใต้พิภพในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ กรณีโครงการพลังความร้อนใต้พิภพ
ภูเขาอาโป (Geothermal Projects in National Parks in the Philippines: The Case of the Mt. Apo Geothermal Project) เป็นต้น (Dolor, 2006)
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Geysers like this
one in Iceland
are good sources
of geothermal
energy.
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โครงการ “Ring of Fire” ของ WWF ได้ช่วย
สนับสนุนประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
และปาปัวนิวกินี ในการพัฒนาศักยภาพของพลังความ
ร้อนใต้พิภพในรูปแบบที่ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นสามเท่า
ตัวภายในปีพ.ศ. 2563 ผ่านการลงทุนด้านพลังความ
ร้อนใต้พิภพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นจ�ำนวนเงิน
ระหว่าง 18,000 –40,000 ล้านปอนด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
การจ้างงาน 450,000 อัตรา เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในปีพ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นอีก 900,000
อัตราภายในปีพ.ศ. 2563
พลังงานน�้ำ
ปัจจุบันมีการใช้พลังงานน�้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยในอัตราส่วนร้อย
ละ 10 เขื่อนเก็บน�้ำขนาดใหญ่กักน�้ำไว้ในอ่างเก็บน�้ำหลังเขื่อน จากนั้นจึงปล่อยให้น�้ำ
ไหลตามปริมาณที่ต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน�้ำเป็นพลังงานส�ำหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าที่วางใจได้ เป็นตัวช่วยสร้างสมดุลในช่วงที่ขาดแหล่งพลังงานลมและเซลล์
แสงอาทิตย์ และในทางกลับกัน เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลมก็ช่วยให้สถานการณ์เมื่อ
พลังงานน�้ำที่มีความผันผวนกลับคืนสู่สมดุลได้ เช่น ในช่วงในหน้าแล้งที่น�้ำน้อยลงแต่มีแสง
อาทิตย์มากขึ้น เป็นต้น
พลังงานน�้ำอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ (ยกเว้นแต่กรณีของโรงไฟฟ้าพลัง
น�้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว) เนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางไหลของน�้ำตามแม่น�้ำ เขื่อนเก็บ
น�้ำคุกคามระบบนิเวศน�้ำจืดและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรนับล้าน ๆ คนที่ต้องพึ่งพา
การท�ำประมง พื้นที่ชุ่มป่า และการสะสมตะกอนตามธรรมชาติส�ำหรับเกษตรกรรม
เขื่อนเก็บน�้ำท�ำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำและท�ำให้ปลาไม่สามารถว่ายน�้ำไปยัง
บริเวณที่วางไข่ได้ นอกจากนี้ การสร้างอ่างเก็บน�้ำเป็นการท�ำให้น�้ำเข้าท่วมพื้นที่เป็น
บริเวณกว้าง ประชากร 40-80 ล้านคนทั่วโลกจ�ำเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นเนื่องจากแผนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้ำ (International Rivers, 2008) จึงจ�ำเป็นต้องกล่าวเน้น
ย�ำ ณ ที่นี้ว่า การที่ WWF และพันธมิตร ได้อ้างอิงถึงโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำใน
ปัจจุบันในกรณีวิเคราะห์ SES นั้น มิได้หมายความว่าเราจะยกโทษให้แก่ผลกระทบที่เกิด
จากเขื่อนเก็บน�้ำใด ๆ แต่เนื่องจากเขื่อนเก็บน�้ำเหล่านี้ได้สร้างแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินการ
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แล้ว จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานด้านพลังงานในกรณีวิเคราะห์แบบ SES และใน
อนาคต เขื่อนเก็บน�้ำเหล่านี้อาจจะต้องหยุดด�ำเนินการเร็วกว่าก�ำหนด เพื่อหลีกทางให้กับ
วิถีทางแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืนกว่า
กรณีวิเคราะห์แบบ SES ใส่ใจในประเด็นเหล่านี้และให้การเพิ่มขึ้นปริมาณของพลังงานน�้ำ
มีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการในกรณีวิเคราะห์แบบ BAU โดยพลังงานน�้ำจะ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในปีพ.ศ. 2593 ไม่มีการ
วางแผนให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานน�้ำจากเขื่อนเก็บน�้ำเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน
แต่จะมีสัดส่วนการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่จากเขื่อนหรืออ่างเก็บน�้ำหรือที่เรียกว่า
“ตามทิศทางการไหลของแม่น�้ำ” (run-of-the-river) และโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำขนาดเล็ก
และขนาดจิ๋ว ที่ก�ำลังการผลิตรวม 4GW การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้ำในรูปแบบใหม่
จะต้องเคารพความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และลดผลก
ระทบต่อการไหลของแม่น�้ำและสัตว์น�้ำจืดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

24%

OF ENERGY MIX
IN 2050

พลังงานชีวมวล
พลังงานจากชีวมวล เป็นเนื้อสารของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งทีมีชีวิตอยู่หรือเพิ่งตายลงไป เช่น
วัสดุจากพืชหรือมูลสัตว์ เป็นต้น มีแหล่งก�ำเนิดมากมาย และใช้ได้ในหลากรูปแบบ ไม้และ
ถ่านไม้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงดั้งเดิมส�ำหรับการท�ำอาหารและให้ความร้อนแก่ประชาชนนับ
ล้าน ๆ คนในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ได้มีการน�ำเอามูลฝอยเกษตรกรรม เช่น เปลือกข้าว มา
อัดเป็นก้อนหรือเม็ด เพื่อใช้ให้พลังงานแทนถ่านไม้หรือน�ำมาเผาไหม้โดยตรง และเป็น
biogasifier ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ หรือน�้ำเสีย
จากอุตสาหกรรมเกษตรถูกน�ำมาย่อยสลายให้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งน�ำไปใช้ประกอบอาหารและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากนี้แล้ว เร็ว ๆ นี้ได้มีการน�ำเอาเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้ทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิลในยานพาหนะบ้างแล้ว
โดยหลักการแล้ว ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเราสามารถปลูกพืชใหม่
ทดแทนที่ใช้ไปได้ ให้ก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล หากมีการปลูกทดแทนใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาและมีมาตรการการ
จัดการที่ดีพอ พลังงานชีวมวลยังมีศักยภาพที่จะช่วยให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแก่ประชากรนับ
ล้าน ๆ คนได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถผลิตได้เพียงพอแล้วนั้น ผลกระทบด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อมจะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง เราจึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อให้การผลิต
พลังงานชีวมวลเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงที่สุด
กรณีวิเคราะห์แบบ SES พยายามจะสนับสนุนการใช้แหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ชีวมวลเท่าที่จะท�ำได้ โดยให้พลังงานชีวมวล
แข่งขันกับการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นหรือการไม่ใช่พลังงานเลย เช่น น�ำเชื้อเพลิงชีวภาพ
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เหลวใช้ในอุตสาหกรรมการบิน การเดินเรือ และการบรรทุกขนส่งระยะไกล ใช้ถ่านไม้ใน
การประกอบอาหาร กระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิตเหล็ก เป็นต้น จาก
กรณีวิเคราะห์แบบ SES ในประเทศไทยจะมีกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลในสัดส่วนร้อยละ 24
ในปีพ.ศ. 2593

©KELSEY HARTMAN / WWF-GREATER MEKONG

กรณีวิเคราะห์แบบ SES ระบุว่าสัดส่วนความต้องการกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลที่มีนัย
ส�ำคัญนี้ ได้มาจากวัตถุที่อาจกลายเป็นสิ่งเหลือใช้ได้ เช่น มูลฝอยจากการท�ำการเกษตร
และการประกอบอาหาร ขี้เลื่อยและเศษซากต่าง ๆ ในป่าไม้ วัสดุเหลือใช้จากการจัดการ
ป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ ปุ๋ยธรรมชาติ และขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น การใช้แหล่ง
พลังงานเหล่านี้ในระดับที่มีความยั่งยืน จะก่อคุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน และมลพิษทางน�้ำจากมูลสัตว์ และยังช่วยลดความ
ต้องการพื้นที่ส�ำหรับบ่อขยะอีกด้วย แต่ซากมูลฝอยเหล่านี้จะต้องเหลือทิ้งไว้ให้เป็นการ
หมุนเวียนสารอาหาร ในกรณีศึกษาSES ระบุว่าจ�ำเป็นต้องใช้ชีวมวลจากเศษเหลือใช้และ
มูลฝอยรวมกันในปริมาณ 154 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขง คิดเป็นปริมาณสูงสุดร้อยละ 75 ของมูลฝอยทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่มีอยู่

A member of the Pa
Deng renewable energy
network pushes food
scraps into the biogasifier, where it will
be turned into gas and
then electricity
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เดิมในแต่ละปี และอีก 12 ล้านตันมาจากวัสดุเหลือใช้จากการจัดการป่าไม้ การจัดสรร
พื้นที่ส�ำหรับปลูกพืชเพื่อเป็นชีวมวล หรือชีวมวลที่เกิดจากการลดการใช้ไม้มาท�ำเชื้อเพลิง
ในการประกอบอาหารในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
แหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีความหนาแน่นสูงที่เป็นไปได้ในระยะยาวอีกชนิดคือ
สาหร่าย สาหร่ายเติบโตได้ในถังน�้ำเค็ม หรือในน�้ำเสียบนผืนแผ่นดิน ไม่เหมาะสมส�ำหรับ
เกษตรกรรม ขณะนี้ก�ำลังมีการวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในวงกว้างเพื่อเป็น
เชื้อเพลิงชีวภาพ การศึกษาครั้งนี้มิได้รวมถึงสาหร่ายเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล ทว่า
สาหร่ายอาจมีส่วนร่วมในฐานะเชื้อเพลิงส�ำหรับพลังงานผสมผสานในอนาคตก็เป็นได้
จากรายงานด้านพลังงาน “The Energy Report” โดย WWF ระบุว่า ในภาคพลังงาน
สาหร่ายมีส่วนในการผลิตพลังงานทั้งหมดจากชีวมวล ในสัดส่วนต�่ำกว่าร้อยละ 20 เพียง
เล็กน้อย
จากการศึกษาโดย GIZ (Fraunhofer ISE, 2015b) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน ท�ำการศึกษากรณีวิเคราะห์ด้านพลังงานหมุนเวียน
ส�ำหรับจังหวัดภูเก็ต ระยอง และน่าน การศึกษาของ GiZ สร้างความเข้าใจว่านโยบายใน
ระดับชาติจะสามารถน�ำมาจ�ำแนกรายละเอียดใช้กับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างไร
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ในปีพ.ศ. 2579 จังหวัดน่านจะสามารถใช้กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้ 100% และร้อยละ 40 ในจังหวัดภูเก็ตและระยอง (โดยไม่พิจารณา
เกี่ยวกับการน�ำเข้าหรือส่งออกไปยังจังหวัดอื่น) สอดคล้องกับกรณีวิเคราะห์แบบ SES ที่
ว่าประเทศไทยในปีพ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ ร้อย
ละ 50
Villagers in Pa Deng
subdistrict have banded
together to create their own
100% renewable energy.
Starting with biomass and bio-gasifiers, the self-taught
group first powered 13 households using cow dung,
constantly experimenting to perfect their techniques and
technologies. They then expanded to solar panels, training
local mechanics to install and maintain photovoltaic cells.
The all-volunteer network now provides 100 families with all
of their power, including households with no prior access to
electricity. They also run a training center where anyone can
come to learn their techniques, free of charge.

THE PA DENG MODEL
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การศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ในทางเทคนิคแล้ว ภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขงสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน
ได้จากการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปีพ.ศ. 2593 ทว่า
ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย มิใช่เพียงด้านเทคนิค
เท่านั้น ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม ล้วนแต่มีความส�ำคัญไม่น้อยกว่ากัน

ในด้านเทคนิค มีปัจจัยต่าง ๆ เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ โดย เราจ�ำเป็นต้องใช้เหตุผลอธิบายอุปสงค์
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน และลดการใช้พลังงานอย่างไม่เกิดประโยชน์
เนื่องจากไฟฟ้าและความร้อนเป็นรูปแบบพลังงานที่สามารถผลิตได้โดยใช้พลังงาน
หมุนเวียนอยู่แล้ว เราจึงจ�ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและพลังความร้อนนั้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดการใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบของแข็งและของเหลวให้เหลือน้อยลงที่สุด ด้วย
การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ดีขึ้น10 เราจ�ำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานให้เหมาะสมที่สุดใน
ระดับภูมิภาคและมีการแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าระหว่างกัน ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปัจจุบันท�ำให้เราควรจะพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระบบการกระจายจุดผลิต
กระแสไฟฟ้าอย่างจริงจังในระดับที่มีนัยส�ำคัญ
อนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรม ผลกระทบจากพลังงาน
หมุนเวียนต่อประชากรและธรรมชาตินั้นขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ผืนแผ่นดิน ท้องทะเล และ
แหล่งน�้ำ ของพวกเรา
การก้าวสู่อนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียน หมายถึง การพิจารณาทบททวนระบบการเงินที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจ�ำเป็นจะต้องมีนวัตกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบในระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น จะต้องมีความแข็งแกร่งเพื่อ
เป็นหลักประกันแก่อนาคตทางพลังงานที่เป็นธรรม เราจ�ำเป็นต้องมีความร่วมมือและการ
ท�ำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค
ในล�ำดับต่อไปจะกล่าวถึงประเด็นความท้าทายเหล่านี้
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การอนุรักษ์พลังงาน จากกรณีวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนแบบ SES อุปสงค์ด้านกระแสไฟฟ้าของ
ต้องท�ำอย่างไรจึงจะใช้น้อย ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2593 มีสัดส่วนต�่ำกว่ากรณีวิเคราะห์ “ที่เป็นไปตามปกติ” แบบ
แต่ได้เยอะ? BAU ถึงร้อยละ 27 อยู่ในระดับที่มากกว่าการใช้กระแสไฟฟ้าในปัจจุบันถึงสองเท่าตัว ทั้งนี้
เนื่องจากมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสันนิษฐานว่า ในช่วง 20-35 ปี
นับจากนี้ ประเทศไทยจะมีอัตราประสิทธิภาพด้านพลังงานเทียบเคียงกับประเทศเกาหลีใต้
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ณ ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับภาคเศรษฐกิจ อันที่จริงแล้ว เราอาจจะ
ประเมินอุปสงค์ด้านพลังงานสูงเกินไปด้วยซ�้ำ เพราะในอนาคตอาจมีเทคโนโลยีด้านการ
ประหยัดพลังงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกเรื่อย ๆ
การอนุรักษ์พลังงานเป็นพื้นฐานส�ำหรับอนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเราจะไม่
สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานได้หากยังคงใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองเช่น
ทุกวันนี้อยู่ การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในกรณีวิเคราะห์แบบ
SES
ในทุกภาคส่วน ล้วนแต่มีวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งจะช่วยให้เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างมหาศาล
เท่าที่ต้องการได้ แต่มีความท้าทายว่าเราจะตีแผ่วิธีแก้ไขปัญหาออกมาได้อย่างไร ความ
ท้าทายที่ว่านี้มิได้หมายถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงปัญหาว่า
จะท�ำอย่างไรให้มีการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด เช่น ในประเทศไทย ระบบเครื่องปรับ
อากาศขนาดใหญ่มักถูกตั้งอุณหภูมิให้ต�่ำมาก ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ยาก ละเลยมาตรการ
พื้นฐานและมาตรการด้านการประหยัดพลังงานเบื้องต้นที่ให้มีการป้องกันความร้อนสู่
ตัวอาคารและห้อง (ร่มเงา ฉนวนกันความร้อน ระบบระบายอากาศที่เพียงพอ และการ
หมุนเวียนอากาศ และอื่น ๆ )
ในภาคการผลิต การใช้วัสดุรีไซเคิลจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างยิ่ง อาทิ การผลิต
สินค้าจากอลูมิเนียมรีไซเคิลแทนที่จะใช้อลูมิเนียมบริสุทธิ์ ช่วยลดการใช้พลังงานได้
มากกว่าร้อยละ 30 มูลภัณฑ์ของวัสดุที่ต้องใช้พลังงานในการผลิตสูง เช่น แก้ว เหล็ก และ
อลูมิเนียมมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่าน ๆ มา ท�ำให้การน�ำกลับมาใช้และการ
รีไซเคิลมีความเป็นไปได้ยิ่งขึ้น การหาทางเลือกอื่นมาทดแทนวัสดุที่ต้องใช้พลังงานสูงใน
การผลิต เช่น ซีเมนต์และเหล็ก จะยิ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีบทบาทด้านการใช้พลังงานที่ส�ำคัญเช่นกัน เช่น การผลิตรถยนต์
ที่มีโครงน�้ำหนักเบาขึ้น (แต่ไม่เปราะบางลง) นอกจากจะช่วยลดความต้องการเหล็กที่ใช้
พลังงานสูงในกระบวนการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการใช้น�้ำมันอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ยาน
พาหนะที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าก่อประสิทธิภาพด้านพลังงานมากกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้การ
เผาไหม้ภายใน ถึงแม้ว่าไฟฟ้านั้นจะมาจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาเชื้อ
เพลิงเสียอีก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเตาอบ ล้วนแต่ได้รับ
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงต้นทุนวงจรชีวิตของ
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สินค้าและหลีกเลี่ยง “กลยุทธการผลิตแบบใช้แล้วทิ้ง” นโยบายบังคับใช้มาตรฐานด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานส�ำหรับสินค้าต่าง ๆ จะส่งผลอย่างยิ่งให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
โลกของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่แทบจะไม่ต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงกลางวัน ระบบการท�ำความร้อนหรือท�ำความเย็น โดยใช้ การ
ก่อสร้างอาคารที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า ฮีตปั๊ม (heat pump) และแสงอาทิตย์ เมื่อติด
ตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ และผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลฝอยขยะ เราก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณเกินกว่าที่ใช้ไป
ในขณะเดียวกัน เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency)
ของอาคารเดิมให้ดียิ่งขึ้น เราสามารถลดความต้องการระบบท�ำความร้อนและความเย็น
ได้ โดยให้ผนังและหลังคาเป็นฉนวนกันความร้อน-เย็น เปลี่ยนหน้าต่างและติดตั้งระบบ
ระบายอากาศ ระบบท�ำความร้อนจากแสงอาทิตย์ และระบบฮีตปั๊ม (heat pump) จะ
ช่วยเติมเต็มความต้องการน�้ำร้อนและระบบการท�ำความร้อนและความเย็นได้ นอกจากนี้
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนและรวดเร็ว คือ ประสิทธิภาพด้านการให้แสงสว่าง (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง (EIA, 2014)
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ภาคการคมนาคมขนส่งสามารถเปลี่ยนไปใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อภาคผลิต
กระแสไฟฟ้ามีการจัดเก็บและมีกระแสไฟฟ้ามากเพียงพอ เมื่อการพัฒนารถไฟให้ดีขึ้น
และใช้ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�ำเป็น ระบบการขนส่งทางยานยนต์ก็จะได้รับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบโดยเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไป บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ทันสมัย อาทิ Google
และ Apple จะขายหรือพัฒนาสินค้าต้นแบบที่ใช้ไฟฟ้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทโตโยต้าได้
ประกาศว่ารถยนต์ของตนจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เกือบเป็นศูนย์ ภาย
ในปีพ.ศ. 2593 (BBC, 2015) บริษัทรถยนต์ Volkswagen ก็ได้ประกาศแนวปฏิบัติ
เดียวกันหลังจากที่ตนมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิ่งเหล่านี้ไม่เพียง
เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้รถยนต์และการจัดหาพลังงานส�ำหรับยานยนต์เท่านั้น หากยังเป็น
โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการจัดเก็บพลังงาน และส่งผลต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือนอีกเช่นกัน ในขณะเดียวกัน รูปแบบใหม่ในการใช้รถยนต์และการเดินทางส่วน
บุคคล อย่าง อูเบอร์ (Uber) ได้รวมเอาระบบสมาร์ทโฟน การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
และรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการด้านการเดินทาง และถ้าหากน�ำระบบเหล่านี้มา
ติดตั้งไว้ในรถยนต์ที่ไร้คนขับ ดังที่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ก็จะท�ำให้การ
ที่จะต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคลขับในเมืองกลายเป็นเพียงอดีต ยิ่งเราประหยัดพลังงานได้
มากเท่าไร การก้าวสู่อนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียนก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น เป็นสิ่งที่ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมได้
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ให้ความส�ำคัญต่อการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงานที่ 89,672 กิกะวัตต์ เทียบกับ
การใช้ไฟฟ้าในกรณีวิเคราะห์แบบ BAU ในปีพ.ศ. 2579 เทียบเท่ากับการลดอุปสงค์ของ
กระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 9,645 เมกะวัตต์ทว่า รัฐบาลให้
ความส�ำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) น้อยมากและแทบ
ไม่เห็นความก้าวหน้าเลย เมื่อเทียบกับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
ขนาดใหญ่

แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?
• เราต้องบังคับใช้มาตรฐานควบคุมประสิทธิภาพด้านพลังงานตาม
กฎหมาย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้พลังงาน รวมถึงตัวอาคารด้วย
เช่นกัน เช่น ปฏิบัติตามแผน “Top Runner” ของประเทศญี่ปุ่น
และใช้การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ของยุโรป
เป็นต้นแบบ รัฐบาล บริษัท และผู้เชี่ยวชาญ จ�ำเป็นต้องตกลงวาง
มาตรฐานร่วมกัน ให้เป็นรูปแบบที่มีความแข็งแกร่งและตรวจสอบ
ได้เสมอ ความพยายามที่จะปลุกจิตส�ำนึกและมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องใส่ใจมุ่งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้มีมาตรการต่าง ๆ เช่น ก�ำหนดและบังคับใช้
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มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานตามกฎหมาย หรือก�ำหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เป็นต้น
• จ�ำเป็นต้องมีเกณฑ์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy-efficiency) ที่เข้มงวด
ส�ำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ มุ่งให้มีการใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์ หรือเทียบ
เท่ากับ มาตรฐาน “บ้านประหยัดพลังงาน” (Passive House) เพิ่มอัตราการ
ปรับปรุงใหม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้อาคารเดิมมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
รัฐบาลต้องบัญญัติกฎหมายและสร้างสิ่งจูงใจเพื่อช่วยให้แนวทางปฏิบัตินี้เกิดขึ้น
จริง
• ในภาคอุตสาหกรรม จัดการตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นระยะ ส�ำหรับที่ใช้ไฟฟ้า
มากกว่า 300 toe ต่อปี ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการตรวจสอบมาตรการ
ประสิทธิภาพพลังงาน ในระดับกระบวนการผลิตและติดตั้ง (หม้อต้ม เครื่องอัด
อากาศ การให้ความเย็น และอื่น ๆ) ต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน (ประเมิน
ประสิทธิภาพด้านพลังงานของโครงการโดยสถาบันที่มีมาตรฐานรับรอง) ส�ำหรับ
โครงการอุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 600 toe ต่อปี มาตรการเหล่านี้
จะช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น พระราชบัญญัติพลังงานของไทย
ได้ระบุถึงมาตรการเหล่านี้ไว้บ้าง และจ�ำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อช่วยให้
บริษัทต่าง ๆปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น
• การอนุรักษ์พลังงานควรจะฝังอยู่ในทุกขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้
วัสดุรีไซเคิล มีความทนทานสูง และมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ควรมุ่งวิจัยและ
พัฒนาทางเลือกอื่นที่น�ำมาทดแทนวัสดุซึ่งใช้พลังงานสูง อย่าง ซีเมนต์ เหล็ก
และพลาสติก อีกทั้งใช้แนวคิดการผลิตแบบ “อู่สู่อู่” หรือ “cradle to cradle”
ซึ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ หรือน�ำไปรีไซเคิลได้เมื่อ
เสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว
• ส�ำหรับด้านสาธารณูปโภคแล้ว ตัดวงจรการสร้างก�ำไรจากการขายไฟฟ้า เพื่อ
ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) ไม่ส่งผลให้รายได้จาก
สาธารณูปโภคลดลง พัฒนาและบังคับใช้ระบบข้อบังคับแบบมุ่งเน้นผลงาน หาก
ใครสามารถลดการใช้พลังงานได้ ก็ควรส่งเสริมโดยการให้เครดิต ร่วมกับการส่ง
เสริมประสิทธิภาพด้านพลังงาน
• จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนมากพอสมควรในด้านการคมนาคมขนส่งมวลชน เพื่อให้
มีทางเลือกทดแทนรถยนต์ส่วนบุคคลที่อนุรักษ์พลังงานในอัตราค่าโดยสารที่ไม่
สูงนัก ต้องปรับปรุงระบบรถไฟให้ดีขึ้น เช่น น�ำรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มาทดแทนการเดินทางทางอากาศในระยะทางไม่
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เกินกว่า 1,000 กิโลเมตร หากเกินกว่านั้นจึงใช้รถไฟ นอกจากนี้ ส�ำหรับในเมือง
ควรจะท�ำให้ระบบการร่วมโดยสารในรถคันเดียวเมื่อไปในเส้นทางเดียวกัน เป็น
บรรทัดฐานหนึ่งของสังคม ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาร์ทแอพพลิเคชั่น (smart applications) มากมายที่ช่วยให้แนวคิดนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
แล้ว
• บุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชน และประเทศ ทั้งหมดต้องตระหนักถึงพลังงาน
ที่ตนใช้ไปให้มากขึ้น และพยายามประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
เช่น ขับรถให้ช้าลงและนุ่มนวลขึ้น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ และปิดสวิตช์
ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องท�ำความร้อนให้ลดลงและเครื่องปรับ
อากาศให้สูงขึ้น เพิ่มการน�ำกลับมาใช้และการรีไซเคิล เป็นต้น กลยุทธ์เนกะวัตต์
หรือ “negawatt” เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะสามารถสร้างประสิทธิภาพด้าน
พลังงานอย่างเป็นระบบได้อย่างไร

กลยุทธ์สู่เนกะวัตต์
(negawatt)

ศักยภาพในการ “สร้าง” เนกะวัตต์ (negawatt) มี
มากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตพลังงานในโลกปัจจุบัน
โดยใช้หลากวิธีการที่เชื่อถือได้ และจะก่อให้เกิด
ประโยชน์มากมาย เช่น ไม่ก่อมลพิษ เพิ่มการจ้างงาน
กระจายแหล่งผลิตพลังงาน สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความเป็นปึกแผ่นและสันติภาพ และอื่น ๆ

นิยาม: เนกะวัตต์ (negawatts) หมายถึง พลังงาน
ที่ไม่ได้ใช้ เกิดจากการใช้
กลยุทธ์สู่เนกะวัตต์ (negawatt) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ลดขยะจากพลังงานในทุกระดับขององค์กรในสังคมและที่เกิดจาก
และตระหนักถึงขยะของเสีย
พฤติกรรมของบุคคล เพื่อขจัดขยะจากความเลินเล่อและขยะที่มีค่าใช้
ที่จะเกิดจากการใช้พลังงาน
จ่ายสูง
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารบ้านเรือน การคมนาคม
แนวคิด: ใช้ให้ดีขึ้นแทนที่
ขนส่ง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เราใช้ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน ใช้
จะผลิตเพิ่มขึ้น แนวคิด
พลังงานให้ดีขึ้น และเพิ่มความเป็นไปได้ต่าง ๆ
ง่าย ๆ นี้ ช่วยให้เกิดการค้น
3. ท้ายที่สุด มีกระบวนการผลิตโดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งให้
พบแหล่งพลังงานใหม่อัน
คุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมาก และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนไว้ โดยมุ่ง
เน้นในการลดความต้องการ คุณประโยชน์: เมื่อยุติพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงและความไม่เท่าเทียมนี้แล้ว
พลังงานเป็นอันดับแรก โดย จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้นถึง 4 เท่าหรือ 5 เท่าตัวเลยที
เดียว อีกทั้งยังช่วยขจัดขยะของเสีย และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงาน
ไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิต
และการเติบโตด้านเศรษฐกิจ หมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก (Association
Negawatt, ไม่ระบุวันที่)
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• ผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกสามารถกดดันให้ผู้ผลิตใส่ใจประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ผ่านการเลือกซื้อสินค้าได้ WWF ได้จัดท�ำเว็บไซด์ www.topten.info ซึ่งเป็น
เครื่องมือสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยระบุรายชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงานมากที่สุดในท้องตลาดของหลายประเทศ ผู้ซื้อที่มีวิสัยทัศน์สามารถ
เปรียบเทียบค่าการประหยัดพลังงานของสินค้าหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์
หรือรถบรรทุกสัมภาระ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ส�ำนักงาน ชุดไฟ เครื่อง
ท�ำน�้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
พลังงานหมุนเวียน
การพัฒนาไฟฟ้า โครง
ข่ายไฟฟ้า และการจัด
เก็บ
แหล่งพลังงานหมุนเวียน
สามารถให้พลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด แต่
เราจะกดสวิตช์เปิดไฟได้
อย่างไร?

กรณีวิเคราะห์แบบ SES ใช้การพึ่งพาการใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่สูง
ขึ้น แทนการใช้เชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ การใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สร้างความท้าทายหลายประการ ประการแรกคือ แน่นอนว่าเราต้องผลิตให้ได้ โดย
เพิ่มศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ด้วยเทคโนโลยีด้าน
พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย
ที่สุด ต้องมีใช้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ร่วมกับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
แบบกระจายแหล่งผลิตจากพลังงานชนิดอื่น เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งแบบที่เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายไฟฟ้าและไม่เชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ายไฟ (offgrid) หรือ โครงข่ายไฟฟ้าขนาด
เล็กและขนาดกลาง (me-so grids) เป็นต้น
เราจ�ำเป็นจะต้องลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อรองรับกระแส
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าหลากรูปแบบ เราจ�ำเป็นต้องส่งกระแสไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพจากกังหันลมในและนอกชายฝั่งทะเล จากโซลาร์พาร์ค (solar parks)
จากโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล หรือจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่อยู่
ห่างไกลออกไป ให้ถึงโรงงานและใจกลางเมือง ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบจากการติด
ตั้งสายส่งไฟฟ้าหรือสายเคเบิลใต้ดิน เครือข่ายไฟฟ้าในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้การกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผันผวนจากประเทศต่าง ๆ มีดุลยภาพ
ได้ อันที่จริงแล้ว ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศแล้ว เช่น ประเทศ
นอร์เวย์กักเก็บกระแสไฟฟ้าที่ประเทศเดนมาร์กผลิตได้จากกังหันลมเกินกว่าความต้องการ
ใช้ไฟในประเทศของตนในช่วงกระแสลมพัดแรง และในทางกันกลับนอร์เวย์ก็ส่งกระแส
ไฟฟ้าไปยังเดนมาร์กในช่วงที่กระแสลมอ่อนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ตลาดและอุปสงค์ที่มีศักยภาพจะเป็นตัวช่วยให้ภาคพลังงานพัฒนาประสิทธิภาพของตนให้
ดีขึ้น (ดูส่วนที่กล่าวถึงภาคเอกชน)
แม้ว่าพลังงานลมและแสงอาทิตย์จะมีศักยภาพที่จะตอบสนองความต้องการไฟฟ้าใน
ปริมาณที่ไม่มีขีดจ�ำกัด ทว่ากลับต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้าที่
จะใช้ล�ำเลียงกระแสไฟ โครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมนั้น มีข้อจ�ำกัดด้านปริมาณในการล�ำเลียง

40

ความท้าทายและข้อเสนอแนะ

พลังงานที่มีความผันผวนและมีปริมาณมากเหล่านี้ โครงข่ายไฟฟ้า ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ใน
ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น ต้องรักษาระดับกระแสและความถี่ของไฟฟ้าให้คงที่เพื่อหลีก
เลี่ยงเหตุการณ์ไฟกระโชกที่เป็นอันตราย และสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ไฟฟ้าในช่วง
เวลาที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติและถ่านหินบาง
แห่งต้องเดินเครื่องอย่างสม�่ำเสมอทั้งวันทั้งคืนเพื่อตอบสนองต่ออุปทานไฟฟ้า (baseload)
และถึงแม้หากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในปริมาณสูง เราก็ไม่
สามารถปิดสวิตช์ให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้หยุดเดินเครื่องได้ จนท�ำให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตออก
มากลายเป็นพลังงานที่สูญเปล่า
กรณีวิเคราะห์แบบ SES ประเมินว่าเครือข่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะช่วยผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีความผันผวนได้ร้อยละ 45 ในทศวรรษที่จะมาถึง โดย
มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและจัดการโครงข่ายไฟฟ้าให้ดีขึ้น และอีกร้อยละ 55 จะมาจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนน้อยกว่า เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ การผลิตไฟฟ้า
ด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ (CSP) พลังงานน�้ำและกระแสไฟฟ้าจากพลังความร้อนใต้พิภพ
อีกเล็กน้อย วิธีการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่ส�ำคัญที่สุดคือ มาตรการความร่วมมือลดการ
ใช้ไฟฟ้า (demand-response measures) เขื่อนเก็บกักน�้ำเพื่อสูบน�้ำกลับ (Pumped
Storage Dam) กักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ ไฮโรเจน และการเก็บพลังความร้อน (เช่น
CSP จากสารละลายเกลือ) และการเก็บความเย็น (เช่น การกักเก็บพลังงานด้วยน�้ำแข็ง
ด้วยเครื่องเก็บความเย็น เป็นต้น)
กุญแจส�ำคัญคือ โครงข่ายไฟฟ้า “อัจฉริยะ” และ (“ล�้ำเลิศ”) ขนาดใหญ่ บริษัทและผู้ใช้
ไฟฟ้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานและราคา เพื่อช่วยในการจัดการอุปสงค์ เช่น
ถ้าใช้เครื่องซักผ้าในช่วงที่ลมพัดหรือมีแสงแดดส่อง จะท�ำให้จ่ายค่าไฟน้อยลง เป็นต้น
อาคารบ้านเรือน ส�ำนักงาน และโรงงานต่าง ๆ จะติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะที่จะเปิดใช้เครื่อง
ไฟฟ้าต่าง ๆ อัตโนมัติในช่วงที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้มาก อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่อุปทานสูงกว่าอุปสงค์ ในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
และผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบรวมศูนย์หรือกระจายแหล่งผลิต?

การไฟฟ้าพยายามที่จะเชื่อมต่อหมู่บ้านหลายร้อยแห่ง (บนเกาะขนาดเล็ก และในพื้นที่
ภูเขาที่ห่างไกล) ซึ่งยังไม่มีระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลัก นอกจากนี้ แม้ว่าหมู่บ้าน
บางแห่งจะมีระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลักแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยัง
ไม่มีกระแสไฟฟ้าต่อเข้าบ้าน
ได้มีการหารือในระดับนานาชาติและภูมิภาคเกี่ยวกับการหาหนทางที่เหมาะสมที่สุดใน
การส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะน้อยหรือมาก นอกจากนี้ ในปัจจุบันเมื่อเซลล์
แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่มีราคาถูกลง ท�ำให้ไม่มีความเด่นชัดว่าการส่งกระแสไฟฟ้าจาก
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ศูนย์กลางจะเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่ากว่าการลงทุนในการผสม
ผสานการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจ�ำหน่ายไฟ (offgrid) ที่มีการติด
ตั้งระบบการกักเก็บไฟไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยว (stand alone) หรือที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว จากการส�ำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมพบว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะมีราคาลด
ลงร้อยละ 47 (Rocky Mountain Institute, 2016) นอกจากนี้ แบตเตอรี่จะน�ำมาใช้ได้
หลากรูปแบบ เราจะสามารถจัดเก็บกลังงานและจัดการโครงข่ายไฟฟ้าได้ ยกตัวอย่างง่าย
ๆ เช่น เราสามารถต่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าในบ้านได้
สร้างความสบายได้มากขึ้น (เช่น โทรทัศน์กระแสไฟฟ้าตรง ตู้เย็นประหยัดพลังงานขนาด
เล็ก เป็นต้น) โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋วจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าขนาดเล็กและระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการก
ระจายไฟฟ้าที่ดีขึ้นได้ การที่โครงข่ายไฟฟ้าชนิดใหม่นี้สามารถออกแบบให้ขยายขนาดโครง
ข่ายขึ้นเรื่อย ๆ ได้ เป็นสิ่งที่น่าปรารภนา เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก
และขนาดจิ๋วจะสามารถเชื่อมต่อขยายจนกลายเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดกลางที่สามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนกลางของประเทศที่มีอยู่เดิมได้ในต้นทุนที่ต�่ำกว่า
การลงทุนใหม่ในระบบการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง วิธีการนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าในท้องถิ่นได้รวดเร็วกว่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยหลีกเลี่ยงการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าเต็มระบบของประเทศในระยะเริ่มแรกอีกเช่นกัน
เมื่อมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกระจายแหล่งผลิตจากพลังงานหมุนเวียนได้
มากขึ้น และเป็นไปได้ที่การประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มว่าจะมีราคาถูก
กว่าโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงปีและทศวรรษต่อ ๆ ไป เราจึงควรจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมด
มิใช่มุ่งเน้นเฉพาะโครงข่ายไฟฟ้าแบบรวมศูนย์เท่านั้น เนื่องจากมีการลงทุนสูง มีความ
ยืดหยุ่นน้อยเมื่อเวลาผ่านไป และจะต้องติดอยู่กับการลงทุนที่ต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 50
ปี โดยไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับเมื่อเวลาผ่านไป ดังที่เห็นได้ในบางประเทศ อาทิ
ประเทศออสเตรเลีย มีท้องถิ่นที่ตัดขาดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
และหันมาใช้ระบบการผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทน
เครือข่ายไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโลกของเราเป็นความสามารถด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 20 แต่ภาระในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงข่ายให้ทันสมัยขึ้นในทศวรรษ
ต่อไปที่จะมาถึง จะกลายเป็นความยิ่งใหญ่อีกประการในศตวรรษที่ 21
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แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?

• การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้องกระท�ำโดยทุกภาคส่วนของสังคม
ไม่ว่าจะเป็น บริษัท โรงงาน ผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ ชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ตลาด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือบ้านเรือน เพื่อป้องกันการลงทุนสร้างโรง
ไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขาดความยั่งยืนและมีต้นทุนสูง ไม่ให้มีการสร้างเขื่อน
ขนาดมหึมาและโครงข่ายไฟไฟฟ้า ที่จะก่อเศรษฐกิจแห่งการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเข้มข้นสูงต่อไปเป็นเวลาอีกหลายทศวรรษ หันมาใช้เทคโนโลยีโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะในระบบสาธารณูปโภคเพื่อเปิดทางให้โครงการไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนสามารถเข้าถึงได้
• ต้องเปิดรับโครงข่ายไฟฟ้าส�ำหรับพลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับแรก และก�ำจัด
ระบบโควตาส�ำหรับพลังงานหมุนเวียนหรือมาตรการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ลดข้อจ�ำกัดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
• ปรับปรุงกรอบข้อบังคับเกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียน กรอบข้อบังคับนี้
จะต้องประกอบด้วยระบบการให้ใบอนุญาตส�ำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการกระจายไฟฟ้า มีการเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายไฟฟ้าระดับประเทศ และมีระบบภาษีศุลกากร
• การปรับปรุงระบบภาษีส�ำหรับพลังงานหมุนเวียนอาจท�ำได้โดยน�ำเอาวิธีการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ เช่น มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนแบบ feed-in tariffs วิธีหักลบหน่วย (net metering) การประมูล
(auctioning) และการประมูลเพื่อซื้อ (reverse auctioning) โดยต้องพึงระลึก
ไว้ว่า บางวิธีการสามารถน�ำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตในขนาดใหญ่ได้ และ
บางวิธีเหมาะสมกับระบบไฟฟ้าแบบกระจายแหล่งผลิต ระบบภาษีอากรต้อง
เป็นระบบที่ไม่หยุดนิ่งและสามารถปรับเปลี่ยนตามการลดต้นทุนของพลังงาน
หมุนเวียนได้ ให้มีมูลค่าไม่ต�่ำเกินไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใหม่ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สูงเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการผลักภาระไปสู่ผู้ใช้ไฟหรือรัฐบาล
เช่น มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ feed-in
tariffs ต้องแสดงถึงความต่อเนื่องและระบุล�ำดับเวลา (timeline) ที่ตายตัวและ
ชัดเจนในการพิจารณาปรับปรุงอัตรา พร้อมให้มีอัตรา degression rates ใน
แต่ละปี
• ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่
เดิมและแผนการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมการ
วางแผนเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตอย่างกว้าง
ขวาง เพื่อให้โครงข่ายไฟฟ้ามีศักยภาพเพียงพอและมีการใช้โครงข่ายไฟฟ้าให้
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เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลและผู้ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแบ่งรับภาระ
ต้นทุนในการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าเท่ากันคนละครึ่ง แตกต่างจาก
เงื่อนไขการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ชอบกระท�ำกัน
• เป้าหมายประสิทธิภาพด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียนระดับประเทศจะต้อง
ชัดเจนทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดยเฉพาะในการวางแผนด้านพลังงานของ
จังหวัดเพื่อสร้างความร่วมมือและกรรมสิทธิ์ การวางแผนการกระจายการผลิต
กระแสไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับการก�ำหนดพื้นที่เขตการผลิตพลังงานมหมุนเวียน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้
• ส�ำหรับส่วนที่ใช้พลังงานในการประกอบอาหารในชนบทซึ่งยังคงใช้เชื้อเพลิงแข็ง
อยู่นั้น การจัดการไม้และเตาหุงต้มให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนยังจะยังเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นอยู่ในระยะเวลาอีก 10-15 ปีข้างหน้า กรณีวิเคราะห์ที่แสดงการใช้เชื้อ
เพลิงชีวภาพหรือไฟฟ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่ยั่งยืนส�ำหรับประกอบอาหาร
ทดแทนการใช้ไม้และก๊าซแอลพีจี จ�ำเป็นต้องได้รับการประเมินและทบทวนเพื่อ
ก�ำหนดแผนด�ำเนินการให้ครอบคลุมต่อไป
• แผนการพัฒนาไฟฟ้าต้องไม่พิจารณาการขยายโครงข่ายไฟฟ้าจากศูนย์กลาง
อย่างอัตโนมัติด้วยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด การใช้โครงข่ายไฟฟ้าแบบ
กระจายแหล่งผลิตจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สามารถกระท�ำได้อย่างรวดเร็ว เป็น
หน่วยย่อยที่ตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นได้ทันที และมีความคุ้มค่ากว่า
• ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันขยายเครือข่ายในการน�ำพลังจากศูนย์กลางการ
ผลิตสู่ศูนย์กลางการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เครือ
ข่ายความมือระหว่างประเทศจะช่วยตอบสนองความต้องการนี้ โดยสร้างดุล
ภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผันผวน (เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม) ร่วมกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่แน่นอน (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ การจัดเก็บ
พลังงานแสงอาทิตย์โดยการรวมแสง พลังงานน�้ำ และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น)
• ต้องมีการลงทุนด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่รวดเร็วและเพียงพอ เพื่อช่วยสนอง
อุปสงค์ด้านพลังงานและให้มีสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบการกระจา
ยการผลิตในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผันผวน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และช่วยให้ผู้อุปโภคตัดสินใจเลือกใช้กระแสไฟฟ้าโดยได้รับข้อมูลที่เพียง
พอ
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• ในปีพ.ศ. 2593 รถยนต์และรถบรรทุกทุกคัน และรถไฟทุกขบวน จะใช้ไฟฟ้าและ
ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง จึงต้องมีกฎหมาย การลงทุน และสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุน
ผู้ผลิตและผู้อุปโภคให้หันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แทน นอกจากนี้ การพัฒนา
เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) และ
ไฮโดรเจนในระดับใหญ่ และจะสามารถน�ำมาใช้ขับเคลื่อนรถบรรทุกหรือแม้แต่
เรือเดินสมุทรได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายระยะยาว และจ�ำเป็นต้องต้องมีการวิจัย
และพัฒนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การแลกเปลี่ยน
พลังงานระหว่าง
ประเทศและกลยุทธ์
ของภาคพลังงาน
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขงเห็นว่ากระแส
ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
ส่งออก ประเทศลาวส่ง
ออกกระแสไฟฟ้าส่วน
ใหญ่ที่ผลิตจากพลังน�้ำสู่
ประเทศไทย ประเทศพม่า
นับว่าเป็นประเทศส�ำคัญ
ที่มีศักยภาพในการส่งออก
พลังงานเช่นกัน

ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศตราบเท่า
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จะเป็นการบูรณาการพลังงาน
หมุนเวียนที่ผันผวนเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น พลังงานจากน�้ำ ลม และ
แสงอาทิตย์สามารถน�ำมาผสมผสานกันได้ ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง พลังงานน�้ำสามารถ
ใช้ระบบเก็บกักน�้ำเพื่อสูบน�้ำกลับ (pumped storage) ในวันที่ลมแรงและแสงแดดจ้า
พลังงานจากน�้ำที่กักเก็บไว้นี้สามารถน�ำมาใช้ในช่วงวันที่ฝนตกชุกหรือไม่มีลมพัดได้
ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรอบเวลาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นรายชั่วโมงหรือตามฤดูกาลก็ได้
ในปีพ.ศ. 2568 ฟาร์มพลังงานลมและแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จะสามารถแข่งขันได้ในราคา
ที่ต�่ำกว่าต้นทุนการผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำขนาดใหญ่ ท�ำให้
ประเทศผู้น�ำเข้ากระแสไฟฟ้าจากถ่านหินและพลังงานน�้ำอาจจะต้องเจรจาต่อรองราคา
ใหม่ หรือไม่ต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองที่บ้านและ
สามารถท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับฟาร์มพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่ราคาถูกกว่าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจากถ่านหินและพลังงานน�้ำ ดังนั้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรง
ไฟฟ้าพลังน�้ำขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาคืนทุนยาวนานกว่า 10 ปี เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
อย่างระมัดระวัง
สิ่งเหล่านี้จะน�ำพาซึ่งความเสี่ยงที่เกิดสินทรัพย์ติดค้าง (stranded assets) ในภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขง ดังจะเห็นได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังน�้ำ และน�้ำมันดีเซล หลาย
แห่งยังไม่ทันสร้างรายได้ถึงจุดคุ้มทุนแต่สินทรัพย์ทั้งหมดกลับสิ้นมูลค่าในตลาดเสียแล้ว ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติหลายแห่งในทวีปยุโรป ประเทศ
ที่วางแผนพัฒนาภาคพลังงานของตนบนพื้นฐานของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้ำ
และ/หรือถ่านหินขนาดใหญ่ อาจต้องเผชิญกับตลาดไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่าประเทศอื่น ๆ
สูญเสียโอกาสในการแข่งขันและสูญเสียชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
พึงระลึกไว้เสมอเมื่อมีการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า วางแผนพลังงานแม่บท และกลยุทธ์ต่าง
ๆ ส�ำหรับภาคพลังงาน
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แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?

• การประเมินความอยู่รอดทางการเงินในการพัฒนากลยุทธ์การส่งออกกระแส
ไฟฟ้าบนพื้นฐานของสถานการณ์ภาคพลังงานหลากรูปแบบโดยประเทศผู้น�ำเข้า
และส่งออกพลังงาน จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดสินทรัพย์ติดค้างได้
• การใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีความหลากหลายและบูรณาการเทคโนโลยีด้าน
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ในระบบผสมผสานพลังงาน จะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี และเกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกัน (ในภูมิภาคที่เหมาะกับระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสาน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำเพียงรูป
แบบเดียวจะไม่เกิดประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง)
• การหารือในระดับภูมิภาคระหว่างผู้ประกอบการโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นฐานของ
การคาดการณ์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ จะ
เป็นการช่วยระบุจุดที่ต้องมีการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้การแลกเปลี่ยน
กระแสไฟฟ้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้ผืนแผ่นดิน
เราต้องการผืนแผ่นดิน
ขนาดใหญ่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านพลังงาน
เราสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
เพื่อจ�ำกัดผลกระทบต่อ
ประชากรและธรรมชาติ?

ความยั่งยืน หมายถึง การที่มนุษย์ใช้ชีวิตตามศักยภาพบนโลกใบเดียวแห่งนี้ของตน
ท่ามกลางผืนแผ่นดินและท้องทะเลที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ให้คนรุ่นหลังยังคงสามารถอาศัย
อยู่กับสิ่งที่มีในปัจจุบันและในอนาคตได้ เราต้องการที่ว่างส�ำหรับอาคารและโครงสร้าง
พื้นฐาน เราต้องการผืนแผ่นดินส�ำหรับเพาะปลูกอาหารและพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ เรา
ต้องการป่าไม้ส�ำหรับไม้ต้นและกระดาษ เราต้องการทะเลส�ำหรับอาหารและสันทนาการ
ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ เราต้องปล่อยให้มีพื้นที่ว่างส�ำหรับธรรมชาติเอง มิใช่เพียงเพราะโลก
ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกนับล้าน ๆ สายพันธุ์เท่านั้น หากแต่โลกใบนี้ยังมีความส�ำคัญในตัว
มันเองอีกด้วย เราต้องการระบบนิเวศที่แข็งแรง เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ให้
อากาศและน�้ำที่สะอาด ควบคุมสภาพภูมิอากาศ แพร่กระจายละอองเกสรพันธุ์พืชไร่
รักษาให้ผืนแผ่นดินและท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง และ
อื่น ๆ วิถีการใช้ผืนแผ่นดินและท้องทะเลและการวางแผนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะเป็น
กุญแจส�ำคัญในการสร้างความมั่นคงแก่อนาคตด้านพลังงานหมุนเวียน และอาจจะเป็น
ความท้าทายที่หนักหนาที่สุดที่เราจะต้องเผชิญก็เป็นได้
ในช่วงทศวรรษที่จะมาถึง เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน
โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เข้ากับสถานที่ที่เหมาะสม เช่น โซลาร์ฟาร์ม (solar
farm) สามารถน�ำเอาพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์มาใช้ และใช้หลังคาบ้านเรือนและอาคารที่มี
อยู่เดิม ลานจอดรถในเมือง หรือติดตั้งไว้เหนือคลองชลประทานซึ่งจะช่วยลดการระเหย
ของน�้ำได้ ทุ่งความร้อนใต้พิภพ (geothermal field) มักตั้งอยู่ในบริเวณที่ยังไม่ถูกบุกรุก
หรือใช้งาน และพื้นที่ลมพัดแรงมักอยู่บนภูเขา ดังนั้น เราจึงจ�ำเป็นต้องเลือกสถานที่
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อย่างระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่
โดยรอบจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี
เราต้องประเมินตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานน�้ำอย่างเข้มงวด และเลือกสถานที่ตั้งส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งและในมหาสมุทรอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล อีกทั้งต้องวางแผนเส้นทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบนบกและสายเคเบิล
ใต้น�้ำในระยะทางไกลโดยใช้ความระมัดระวังสูง และอาจจ�ำเป็นต้องส่งกระแสไฟฟ้าจาก
ศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ ในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่น ชนพื้นเมือง การย้ายถิ่นของสัตว์ป่าอพยพ ผลก
ระทบต่อแหล่งน�้ำ โครงสร้างพื้นฐานและระบบการดูแลที่มีอยู่เดิม และข้อจ�ำกัดจาก
ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ โครงการด้านพลังงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามหลัก สมัครใจ
ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลพอเพียง (Free Prior and Informed Consent: FPIC)
แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานขนาดใหญ่จะปฏิบัติตามหลักการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงลึก และต้องได้มาตรฐานหรือเกินกว่า
มาตรฐานการด�ำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีที่สุด ตัวอย่างที่
ชัดเจน คือ ผู้ประกอบการที่สามารถปฏิบัติตามหลักคาร์บอนเครดิตได้ดีที่สุดจะ
ได้รับเครื่องหมายรับรอง Gold Standard เป็นต้น ในด้านพลังงานน�้ำ WWF ได้
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแนวทางความยั่งยืนด้านพลังการผลิตไฟฟ้า
พลังงานน�้ำระหว่างประเทศ (the International Hydropower Association
Sustainability Guidelines)
• เราจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ในรายประเทศอย่างระมัดระวัง ว่าแผ่นดินและผืนน�้ำ
ใดที่เหมาะสมส�ำหรับพลังงานชีวมวล และค�ำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม และสังคม แหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ส�ำคัญในอนาคตอาจได้จากชีวมวล
จ�ำพวกเชื้อเพลิงไม้และถ่านไม้ที่ใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ หากเรายอมรับ
แนวคิดที่ว่า ทุก ๆ คนจะสามารถเข้าถึงกระแสไฟฟ้าได้ในปีพ.ศ. 2573 ตาม
แนวคิดพลังงานที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคนของสหประชาชาติแล้วนั้น ก็เป็นไปได้ที่
ในปีพ.ศ. 2593 จะมองเห็นภาพประชากรในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงที่ยังคงใช้เชื้อ
เพลิงชีวมวลในการประกอบอาหารคงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้น การใช้เชื้อ
เพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนคือการน�ำเอาชีวมวลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถน�ำชีวมวลมาใช้ในเครื่องก�ำเนิดไอ
น�้ำ (boiler) และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เราจะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจากชีวมวลในปริมาณเท่าเดิมโดยใช้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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• การผลิตพลังงานชีวมวลในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ�ำเป็นต้องมีเกณฑ์ก�ำหนด
เกี่ยวกับความยั่งยืน และมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย
และด�ำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ นอกจาก
นี้ ยังมีระบบมาตรฐานที่ผู้ผลิตเลือกใช้โดยสมัครใจ ระบบการรับรองโดยองค์กร
ผู้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานที่ก�ำหนดโดยองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ the
Forest Stewardship Council องค์กรสนับสนุนความยั่งยืนของการใช้ชีวมวล
Roundtable on Sustainable Biomaterials และองค์กร Bonsucro ที่ท�ำการ
พัฒนามาตรฐานการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน ล้วนแต่มีบทบาทส�ำคัญอีกเช่นกัน
• รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และนักอนุรักษ์ จ�ำเป็นต้องร่วมกันระบุพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่
ว่างเปล่า (ป่าไม้ที่ถูกถางออกแต่ไม่ใช้ในการเพาะปลูกอีกต่อไป) ซึ่งอาจเป็นพื้นที่
ที่สามารถเพิ่มผลผลิตของชีวมวลโดยไม่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงมาก
WWF สนับสนุนแนวคิดพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความผิดชอบ (The Responsible
Cultivation Area Concept) ซึ่งมุ่งหาพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถขยายการ
เพาะปลูกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ก๊าซเรือนกระจก และความหลาก
หลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ WWF ยังช่วยระบุพื้นที่ซึ่งต้องรักษาไว้ให้มีระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ หรือที่ต้องได้รับการจัดการเป็นอันดับแรกด้วยวัตถุประสงค์
ในการอนุรักษ์ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น the High Conservation Value
Framework เป็นต้น
• ในฐานะปัจเจกบุคคล เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาเลือกอาหารที่เราบริโภค การ
คมนาคมขนส่งที่เราใช้ และปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตอื่น ๆ อย่างระมัดระวังมาก
ขึ้น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการใช้ผืนแผ่นดินทั่วโลก การเลือกรับ
ประทานผักจะใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ นโยบายสาธารณะ
ต่าง ๆ จะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ด้านกาารเงิน
พลังงานหมุนเวียนสร้าง
ความสมเหตุสมผลด้าน
เศรษฐกิจในระยะยาว แต่
เราจะระดมเงินทุนที่จ�ำเป็น
ได้อย่างไร?
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ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) และพลังงานหมุนเวียนเผชิญกับอุปสรรค
ด้านการเงินเหมือนกัน เงินลงทุนก้อนแรกมักจะสูงกว่าเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานไม่หมุนเวียนซึ่งมีประสิทธิภาพต�่ำกว่า ต้นทุนลงทุนที่สูงกว่านี้จะถูกชดเชย
โดยการประหยัดพลังงาน เมื่อเกิดประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) และ
เมื่อต้นทุนในการด�ำเนินการของพลังงานหมุนเวียนลดลง ซึ่งพลังงานหมุนเวียนแทบจะ
ไม่ต้องการแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานดิบเลย ดังที่จะเห็นได้จากกรณีวิเคราะห์แบบ SES ซึ่ง
ต้นทุนสุทธิรายปีลดลงอย่างรวดเร็วกว่าต้นทุนสุทธิรายปีของกรณีวิเคราะห์แบบ BAU
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนให้ผลตอบแทนอย่างงดงาม พบว่าในปีพ.ศ. 2593 เรา
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จะสามารถประหยัดได้มากกว่าเกือบ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกรณี IES กับ BAU และเป็นการออมเงินเฉพาะจากต้นทุนการด�ำเนินการที่ลด
ลงไปเท่านั้น โดยยังไม่พิจารณาถึงต้นทุนที่เราจะต้องประสบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ the Stern Review ได้ระบุไว้ (Stern, 2007) ว่าจะมีมูลค่า 1 ใน 5 ของ
GDP ทั่วโลก หากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังโดยการหันไปใช้แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนแทน นอกจากนี้พลังงานหมุนเวียนยังมีประโยชน์ในด้านการจ้างงานที่
เพิ่มขึ้นนับล้าน ๆ อัตรา และส่งผลประโยชน์ด้านสังคมและสุขภาพ เช่น คุณภาพอากาศที่
ดีขึ้นและลดอัตราการว่างงาน เป็นต้น
ทว่า เราจ�ำเป็นต้องลงทุนในต้นทุนมหาศาลก่อนที่จะเริ่มเห็นผลตอบแทน ต้องมีการใช้
เงินจ�ำนวนมากในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ขึ้น ปรับโครงข่ายไฟฟ้า
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมขนส่งสาธารณะ และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) ของอาคารที่มีอยู่เดิม ต้นทุน
ก้อนแรกจะสูงกว่าภาคพลังงานแบบดั้งเดิม แต่จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศใน
การที่จะเลือกเดินเส้นทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กลไกการเงินเพื่อ
โลกร้อน (Climate finance) จะช่วยเพิ่มการลงทุนในภาคเอกชนเพื่อให้ประผลส�ำเร็จด้าน
พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนได้ หากโครงการมีคุณภาพและได้มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการ
เงินระหว่างประเทศก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะกองทุน Green Climate Fund ซึ่งเป็นความ
ริเริ่มระดับโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลงทุนด้านการพัฒนา
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำและเสริมสร้างความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมของ
สภาพภูมิอากาศ (resilience) กองทุนนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาล 194 ประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ำกัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศก�ำลังพัฒนา
และเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนสังคมที่เปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาเร่งด่วน
และร้ายแรง กองทุนนี้จึงมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นในการโต้ตอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของโลกอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน (United Nations, 2016) กองทุนนี้
ให้การสนับสนุนด้านการเงินหลากรูปแบบ เพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency)
รายจ่ายสุทธิ จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงปีพ.ศ. 2593 ราว 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่
จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของ GDP ของประเทศไทย ซึ่งตัวเลขนี้ยังต�่ำกว่าต้นทุนสุทธิใน
กรณีวิเคราะห์แบบ BAU ซึ่งสูงสุดที่ร้อยละ 6 ของ GDP เสียอีก ในขณะเดียวกัน การ
ประหยัดพลังงานและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงจะท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเริ่มลดลง
ในไม่ช้า และจะช่วยประหยัดได้มากกว่าต้นทุนอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาหลังจากนั้นไม่
กี่ปี

49

ความท้าทายและข้อเสนอแนะ

เป็นที่น่าเสียดายที่ระบบการเงินในปัจจุบันของเราไม่เหมาะสมต่อการมองการณ์ในระยะ
ยาว นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี จึงไม่สามารถปล่อย
ให้การพัฒนาด้านพลังงานใหม่ ๆ ลอยแพอยู่ในตลาดเสรีโดยสิ้นเชิงเช่นนี้ได้ ตราบเท่าที่
การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติและถ่านหินยังคงมีต้นทุนต�่ำกว่าฟาร์มพลังงาน
ลมและแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ต้องลงทุน
เพื่อให้กิจการด�ำเนินต่อไป (CAPEX)12 เราต้องการรูปแบบด้านการเงินใหม่ ๆ เช่น ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน ที่รับความเสี่ยงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนระยะยาวใน
พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) กฎหมายและ
กรอบการเมืองที่มั่นคงจะช่วยกระตุ้นการลงทุนได้
เงินลงทุนก้อนแรกมิใช่ปัญหาเฉพาะส�ำหรับรัฐบาลและระบบสาธารณูปโภค แต่เป็น
ปัญหาส�ำหรับครัวเรือนที่ต้องการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ การดึงดูดนัก
ลงทุนท้องถิ่นและต่างประเทศและเจ้าของเงินกู้ให้ลงทุนในตลาดพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) นั้น จ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่มุ่งมั่นและ
มั่นคงเพื่อสร้างกรอบการท�ำงานที่เอื้ออ�ำนวย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศ
เช่น ประเทศตูนิเซีย บังคลาเทศ เยอรมนี หรือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเอื้ออ�ำนวยช่วย
ให้สามารถเริ่มพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงานได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในระดับครัวเรือน พลังงานแสงอาทิตย์มักเป็นพลังงานที่น่าดึงดูดในทาง
เศรษฐกิจ แต่อุปสรรคทางการเงินมักท�ำให้ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ในบางประเทศได้
มีโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์และประสบความส�ำเร็จสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
ประเทศที่ต้องการได้ เช่น ในประเทศตูนิเซีย โครงการ PROSOL เป็นโครงการอันหลัก
แหลมที่ผสมผสานการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเข้ากับการให้กู้ยืมเงินจากธนาคาร ช่วย
ให้ชนชั้นกลางสามารถลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ได้ (Climate
Policy Initiative, 2012) บริษัทMosaic เป็นบริษัทนักลงทุนแบบ crowdsourcing ผู้
ลงทุนในธุรกิจเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านของคนอื่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Mosaic, 2015) บริษัท Solease เช่าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านของคนอื่นใน
ทวีปยุโรป (Climate-KIC, 2015) องค์กร Grameen Shakti ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่ระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน ในประเทศบังคลาเทศ (Grameen Shakti,
2009) เป็นต้น
ทว่า เมื่อต้องเปรียบเทียบระหว่างการสนับสนุนความต้องการพลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบดังกล่าวกับเงินอุดหนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่กระแสไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ฟอสซิล จะเห็นว่าเงินอุดหนุนเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมมีก�ำลังซื้อ
เชื้อเพลิงและกระแสไฟฟ้าได้ แต่ต้องใช้งบประมาณทางการเงินของประเทศเป็นจ�ำนวน
มหาศาล การลดเงินอุดหนุนส�ำหรับกระแสไฟฟ้าและยังคงภาษีสังคมต่าง ๆ ไว้บ้าง จะ
12

50
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ช่วยลดภาระแก่งบประมาณสาธารณะ และราคาค่าไฟที่สูงขึ้นจะท�ำให้พลังงานหมุนเวียน
และประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) มีเสน่ห์ทางการเงินมากขึ้น จะ
ต้องผันเงินอุดหนุนจากภาคการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
และประสิทธิภาพด้านพลังงานแทนที่จะสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชนและ
อุตสาหกรรมในประเทศ
ในขณะที่รัฐบาลก�ำลังพยายามลดค่าใช้จ่ายสาธารณะ การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน
จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้และช่วยสร้างงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(green collar jobs) ปัจจุบัน ได้มีการสร้างงานให้แก่ประชากรกว่า 7.7 ล้านอัตรา
ในระบบอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก หรือ 129,000 อัตราในบังคลาเทศ
223,000 อัตราในอินโดนีเซีย และ 437,000 อัตราในอินเดีย (IRENA, 2015a) การออม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy efficiency savings) โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ข้อพิสูจน์ด้านเศรษฐกิจว่าด้วยการขับเคลื่อนไปสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบเป็น
สิ่งที่โน้มน้าวใจ เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ที่ได้รับ
จะเห็นว่าหาที่เปรียบไม่ได้เลย ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและเงินลงทุนด้าน
พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และผู้เลือกลงทุนด้านพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาวควรจะได้รับ
สิ่งจูงใจมากขึ้น ความท้าทายในปัจจุบันคือ เราจะต้องเอาชนะเสียงกึกก้องที่เรียกร้องผล
ก�ำไรระยะสั้นและมองให้เห็นถึงโอกาสทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวให้ได้

แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?

• ต้องให้มีความเท่าเทียมและยุติธรรมส�ำหรับพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) เพื่อแสดงคุณประโยชน์ที่มี
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนแบบ feed-in tariffs วิธีหักลบหน่วย (net metering) การ
ประมูล (auctioning) และการประมูลเพื่อซื้อ (reverse auctioning) ควรจะ
ขยายการด�ำเนินการต่อไป และจ�ำเป็นต้องหยุดให้เงินอุดหนุนแก่ภาคพลังงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งแบบทางตรงและแบบซุกซ่อน โดยมิท�ำให้ผู้มีฐานะยากจน
ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น
• การกระจายกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (The Energy Conservation Fund) ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) ในประเทศไทย ให้กระจายออก
จากศูนย์กลางไปสู่ระดับแต่ละจังหวัด จากนั้นให้คณะกรรมการจัดการกองทุน
ระดับจังหวัดประกอบด้วยตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืนในจังหวัดนั้น ๆ อีกทั้งให้มีโครงสร้างและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
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บาล และมีมาตรฐานการต่อต้านคอรัปชั่นและการบังคับใช้ระบบการตรวจสอบ
• การเพิ่มภาษีสินค้าและรถยนต์ที่ใช้พลังงานมากกว่าชนิดอื่นจะช่วยบังคับทิศทาง
ให้หันไปสู่ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากกว่า และควรให้มีการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีน�ำเข้าส�ำหรับเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ยั่งยืน
• ให้บริษัทผู้บริการด้านพลังงานต่าง ๆ ได้รับวงเงินกู้ส�ำหรับการลงทุนด้าน
ประสิทธิภาพพลังงาน (หรือที่เรียกว่า การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่สาม: third-party
financing) แก่ภาคบริการ อาคาร และอุตสาหกรรม และให้ค่าตอบแทนตาม
ความสามารถในการประหยัดพลังงานได้
• จ�ำเป็นต้องมีข้อบังคับที่แนวแน่เกี่ยวกับภาษีคาร์บอน (carbon tax) และ
ระบบการค้าคาร์บอนแบบ cap-and-trade ทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ ให้ครอบคลุมถึงผู้ปล่อยมลพิษในวงกว้าง เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง เป็นต้น การก�ำหนดราคาคาร์บอนไว้สูง จะช่วย
สนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
• เวทีเจรจาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้ให้การสนับสนุนโอกาส
ทางการเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อช่วยประเทศที่ก�ำลังพัฒนาให้สามารถสร้าง
ศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนและพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานแล้ว
จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่จะ
เตรียมวางแผนและรับการสนับสนุนด้านเงินทุนเหล่านี้
• ประชากรในประเทศควรติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและใช้แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านพลังงานเท่าที่จะท�ำได้ ในบ้านเรือน ธุรกิจ หรือชุมชน
ของตน และเห็นว่าวิธีการเหล่านี้เหมาะสมทั้งต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
รัฐบาล ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค บริษัทด้านพลังงาน และผู้ประกอบการต่าง ๆ
สามารถจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวคิดนี้ได้ เช่น ธนาคารสามารถ
เสนออัตราดอกเบี้ยต�่ำส�ำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน ร่วมกับกระบวนการสนับสนุนจากต่างประเทศ เป็นต้น
• นักลงทุนควรเปลี่ยนจากการลงทุนในบริษัทนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงฟอสซิล และ
หันมาซื้อหุ้นของบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ทุกคนที่มีเงินออมสามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเลือกใช้บริการกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือกองทุนจ�ำพวก
trust funds ที่สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
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• นักการเมืองต้องสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน
อย่างชัดเจน และตรากฎหมายที่สนับสนุนและส่งเสริมความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
อีกทั้ง พรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่านโยบายด้าน
พลังงานจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายใน
ระดับประเทศต้องขจัดความล�ำเอียงในภาคการผลิตพลังงาน ผ่านมาตรการต่าง
ๆ เช่น บังคับใช้มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานตามกฎหมาย เป็นต้น
นวัตกรรม
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใดที่จะท�ำให้
วิสัยทัศน์ด้านพลังงาน
หมุนเวียนของเราเป็นจริง
ได้?

กรณีวิเคราะห์ภาคพลังงานที่แสดงในส่วนที่สองของรายงานฉบับนี้แสดงถึงความ
ทะเยอทะยาน ทว่าตั้งแน่วแน่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดย
กรณีวิเคราะห์นี้ได้บรรจุเทคโนโลยีและกระบวนการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง
สามารถน�ำมาขัดเกลาและพัฒนาให้ดีขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้าได้ และได้ประเมินศักยภาพ
ในการเติบโตของเทคโนโลยีและกระบวนการเหล่านี้ไว้อย่างระมัดระวัง หมายความว่า
เรามีโอกาสในการพัฒนาบนพื้นฐานตามกรณีวิเคราะห์แบบ SES เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนจากราวร้อยละ 85 ให้เป็น 100 ได้ และสามารถลดความต้องการ
พลังงานน�้ำและชีวมวล เนื่องจากอาจกระทบต่อแหล่งน�้ำและอาหาร ชุมชน และโลกตาม
ธรรมชาติได้อีกเช่นกัน
หลังจากปีพ.ศ. 2573 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งมีศักยภาพในการจัดการต่ออุปสงค์และ
มีสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานที่ผันผวนได้ในปริมาณที่สูงขึ้น จะมีบทบาท
ส�ำคัญและจะเป็นหัวข้อที่ส�ำคัญส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อไป เทคโนโลยีไร้สายใน
ปัจจุบันช่วยให้สามารถรับผลการเฝ้าสังเกตประสิทธิภาพการส่งพลังงาน แบบได้รับผล
ป้อนกลับโดยทันที (immediate feedback) นอกจากนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ที่ช่วย
ตอบสนองต่อแหล่งกระแสไฟฟ้าที่ผันผวนจะเป็นสิ่งช่วยเติมเต็มระบบได้
การปรับปรุงวิธีการกักเก็บกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นหัวใจหลักที่
ส�ำคัญอีกประการ ปัจจุบันได้มีหลากหลายวิธีการแล้ว โดยสามารถกักเก็บพลังงานแสง
อาทิตย์ได้ในรูปแบบของความร้อนหรือความเย็น โดยวิธีการมากมายที่ต้นทุนต�่ำลง ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน ธุรกิจห้างร้าน หรือ ในเครื่องกลั่นแบบอ่าง (basin) รูปแบบการผลิตส�ำรอง
พร้อมจ่าย (spinning reserve models) จะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ช่วยสร้างความ
แข็งแกร่งในการวางแผนผลิตกระแสไฟฟ้าดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีจะช่วยให้เรา
มีทางเลือกมากมาย เราเพียงแต่ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะใช้เทคโนโลยีให้ดีที่สุดได้อย่างไร
ไฮโดรเจนอาจมีบทบาทส�ำคัญในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ไฮโดรเจนเป็นเชื้อ
เพลิงพลังงานหมุนเวียนในระดับพื้นฐานที่สุด เนื่องจากมีน�้ำเป็นวัตถุดิบและปล่อยสิ่งที่
ปลดปล่อยออกมาก็เป็นเพียงไอน�้ำเท่านั้น สามารถผลิตพลังงานได้จากการต้มโดยตรง
หรือในfuel cells ซึ่งสามารถผลิตได้ง่าย ๆ จากกระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า
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electrolysis และสามารถผลิตพลังงานได้จากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเวลาที่มีพลังงาน
ในแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณสูงหรือในช่วงเวลาที่มีอุปทานด้านพลังงานต�่ำ ทว่า
การกักเก็บและการขนส่งพลังงานที่ได้ยังคงเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ การวิจัยและพัฒนา
ไฮโดรเจนอย่างเข้มข้นจะส่งผลอย่างยิ่งต่อดุลยภาพด้านพลังงานในอนาคต
จากกรณีวิเคราะห์แบบ SES ในปีพ.ศ. 2593 ประเทศไทยยังคงต้องเผาไหม้ถ่านหินและ
ก๊าซธรรมชาติในปริมาณเล็กน้อย (ราวร้อยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด) สัดส่วนการใช้เชื้อ
เพลิงฟอสซิลอาจจะหมดไปก่อนปีพ.ศ. 2593 เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้
หรือหลังจากปีพ.ศ. 2593 เล็กน้อยเนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการท�ำงานที่เก่าแก่
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพียง 50 ปีหลังจากที่พี่น้องตระกูลไรท์ ขึ้นบินได้เป็น
ครั้งแรก เครื่องบินเจ็ทก็สามารถพาผู้โดยสารจากลอนดอนไปยังโจฮันเนสเบิร์กได้แล้ว ทิม
เบอร์เนอรส์ ลี คิดค้นเวิร์ลไวด์เว็บ (World Wide Web) ในปีพ.ศ. 2534 ปัจจุบันมีผู้ใช้
มากกว่า 3,000 ล้านคน และบนอินเตอร์เน็ตก็มีเว็บเพจ (webpage) อีกจ�ำนวนนับไม่ถ้วน
แท็บเลต (tablets) สร้างยอดขายได้มากกว่าคอมพิวเตอร์พกพาอย่างน่าเหลือเชื่อในช่วง
เวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปีเท่านั้น ถ้าหากมีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เหมาะสม
แล้ว ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์จะท�ำให้วิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนมาใช้กระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ 100% นั้นเกิดขึ้นได้ในปีพ.ศ. 2593 หรือก่อน
หน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดท�ำกรณีวิเคราะห์แบบที่สาม ซึ่งก็คือแบบ ASES โดยพยายาม
ท�ำความเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?

• เราต้องเพิ่มการลงทุนอย่างมากด้านการวิจัย พัฒนา และใช้เทคโนโลยีในเชิง
ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้โลกเราก้าวสู่การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
เต็มรูปแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วัตถุดิบ การออกแบบ และ
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น และการขนส่งที่ใช้
ไฟฟ้า
• เราต้องเพิ่มการลงทุนอย่างมากด้านการวิจัย พัฒนา และใช้เทคโนโลยีในเชิง
ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้โลกเราก้าวสู่การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
เต็มรูปแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วัตถุดิบ การออกแบบ และ
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น และการขนส่งที่ใช้
ไฟฟ้า
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• นโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนมักไม่เป็น
ชิ้นเป็นอันหรือไม่มีปรากฏอยู่เลย รัฐบาลจึงควรริเริ่มนโยบายให้การสนับสนุน
และให้มีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและการเงินร่วมมืออย่างใกล้ชิด
• จ�ำเป็นต้องให้การศึกษา ฝึกอบรม และสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ผู้
ช�ำนาญเฉพาะด้านในท้องถิ่น และแรงงานทักษะอื่น ๆ ที่จะมีส่วนในการคิดค้น
ประยุกต์ ออกแบบ สร้าง และดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใหม่ในอนาคต
อีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและบริษัทนวัตกรรมที่มี
แนวคิดในการช่วยขับเคลื่อนไปสู่อนาคตแห่งพลังงานหมุนเวียน
บทบาทของภาคเอกชน

บริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจด้านความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับคือความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ไฟดับในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เมื่อไฟ
ดับเป็นเวลา 30 นาทีจะสร้างความสูญเสียแก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาด
กลางเฉลี่ยราว 15,709 ดอลลาร์สหรัฐ และเกือบ 94,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากการจ่าย
กระแสไฟฟ้าหยุดชะงักเป็นเวลา 8 ชั่วโมง แม้ว่าช่วงเวลาไฟดับจะกินเวลาสั้น ๆ และมัก
เกิดขึ้นเป็นประจ�ำต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็น
มูลค่า 104,000 – 164,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (Allianz, no date) ระบบไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน(energy efficiency) หรือการจัดการ
ด้านการใช้ไฟฟ้า (demand side management) สามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้แก่บริษัทต่าง ๆ ได้ โดยช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการพลังงาน
ของตนผ่านวิธีการลูกผสม กล่าวคือใช้ทั้งการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและการผลิต
กระแสไฟฟ้านอกโครงข่าย
บริษัทต่าง ๆ ใส่ใจต่อราคากระแสไฟฟ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับโรง
ไฟฟ้าพลังงานลมและโซลาร์พาร์ค จะประกันราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาอีก 20-25
ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน เนื่องจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งราคาของวัตถุดิบ แตก
ต่างจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ถ่านหิน และดีเซล บริษัทหลายแห่ง อาทิ อิเกีย (IKEA) กู
เกิ้ล (Google) แอปเปิ้ล (Apple) โคคาโคล่า (Coca Cola) ก�ำลังลงทุนมหาศาลในด้าน
พลังงานหมุนเวียน ทั้งท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และจัดท�ำโครงสร้างพื้น
ฐานในด้านกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของตนเอง
บริษัทต่าง ๆ ห่วงใยในชื่อเสียงของตน บริษัทที่มีชื่อเสียงมากต้องการที่จะด�ำเนินการด้วย
วิธีการที่สะอาด และมีแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้าที่สะอาด บริษัทจ�ำนวนมากได้ให้ค�ำมั่น
ที่จะหันมาใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ 100% ซึ่งบริษัท
เหล่านี้ประกอบด้วย บริษัทAdobe, Alstria, Autodesk, Aviva, Biogen, BMW Group,
BROAD Group, BT Group, Coca-Cola Enterprises, Commerzbank, DSM, Elion
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Resources Group, Elopak, Formula E, Givaudan, Goldman Sachs, Google,
H&M, IKEA Group, Infosys, ING, International Flavors& Fragrances Inc.(IFF), J.
Safra Sarasin, Johnson & Johnson, Kingspan, KPN, La Poste, Land Securities,
Marks & Spencer, Mars Incorporated, Microsoft, Nestlé, Nike, Inc., Nordea
Bank AB, Novo Nordisk, Pearson PLC, Philips, Procter & Gamble, Proximus,
RELX Group, Salesforce, SAP, SGS, Starbucks, Steelcase, Swiss Post, Swiss
Re, UBS, Unilever, Vaisala, Voya Financial, Walmart และ YOOX Group (The
Climate Group, 2016) นอกจากนี้ บางบริษัทได้เริ่มย้ายฐานการผลิตของตนเพื่อให้เข้า
ถึงแหล่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดได้ นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
มีโครงข่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือประเทศที่มีกรอบการปฏิบัติที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การลงทุนด้านกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy
efficiency) จะดึงดูดความสนใจจากบริษัทเหล่านี้ได้
บริษัทต่าง ๆ อาจสนใจให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบการด้านโครงข่ายไฟฟ้า ผู้อุปโภค
กระแสไฟฟ้าทุกคนสามารถพร้อมใจกันหยุดใช้พลังงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสร้าง
ความยืดหยุ่นให้แก่บริษัทไฟฟ้าและผู้ประกอบการด้านโครงข่ายไฟฟ้า อุปสงค์ที่ขึ้น ๆ ลง
ๆ สามารถบรรเทาได้โดยการลดปริมาณผู้อุปโภคแทนการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หรือวิธี
ที่เรียกกว่า “ก�ำลังผลิตส�ำรองพร้อมจ่าย” (spinning reserve) อาจมีการรวมกลุ่มกัน
ระหว่างผู้อุปโภคและผู้ประกอบการโครงข่ายไฟฟ้าหรือบริษัทด้านพลังงาน หรือจะกล่าว
ได้ว่าตลาดที่มีศักยภาพจะท�ำให้เกิดนโยบายคุ้มครองไม่ให้เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับ โดยให้
มีสิ่งจูงใจด้านการเงินเพื่อรับประกันว่าจะมีกระแสไฟฟ้าที่มั่นคงเพียงพอส�ำหรับตอบสนอง
ต่ออุปสงค์ได้
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2555 ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของบ้านเรือน มีรายได้
โดยตรงมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโครงการร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (demand
response measures) โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งกระแสไฟฟ้าก�ำลัง 29.5 กิกะ
วัตต์เข้าสู่ตลาด เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้แก่โครงข่ายไฟฟ้า ช่วยลดก�ำลังการผลิตสูงสุด
ของโรงไฟฟ้าหลายแห่ง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Smart Energy Demand
Coalition, ไม่ระบุวันนี้)
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• ก�ำหนดกรอบการท�ำงานที่ถูกต้องและเอื้อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน (energy efficiency) ใน
อนุภาคลุ่มแม่น�้ำโขง มักขาดนโยบายและมีอุปสรรคนานัปการที่ขัดขวางการ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพด้านพลังงาน
• ก�ำหนดกรอบการท�ำงานที่ถูกต้องส�ำหรับตลาดที่มีศักยภาพ หน่วยงานด้าน
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสหราชอาณาจักร ให้
ค�ำแนะน�ำไว้ดังนี้ จะมีการท�ำนายอุปสงค์สูงสุดในอนาคต และในไม่กี่ปีข้างหน้า
ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่จ�ำเป็นต่อความมั่นคงด้านแหล่งพลังงาน
จะได้มาจากการท�ำสัญญาจากประมูลในส่วนกลางที่มีการแข่งขันสูง ผู้ที่ชนะ
การประมูลจะเข้าท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า และให้
ค�ำมั่นว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าเท่าที่ได้ตกลงไว้ในปีส่งมอบ (โดยได้รับค่าตอบแทน
อย่างสม�่ำเสมอ) และจะถูกปรับหากมิเป็นไปตามข้อตกลง ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่
มีศักยภาพเพียงพอในการเข้าร่วมประมูล ประกอบด้วย ผู้ผลิตที่มีอยู่เดิม ผู้ผลิต
รายใหม่ เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและเพื่อจูงใจ
ให้มีการซ่อมบ�ำรุงและดูแลระบบ และผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายต่าง ๆ จะร่วมกัน
รับผิดชอบต้นทุนของค่าพลังไฟฟ้าในปีที่ส่งมอบไฟฟ้า
• ให้มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบผสมผสานเพื่อดึงดูดความสนใจจากบริษัทต่าง ๆ ที่
มีแนวปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและบริษัทที่วิตกกังวลต่อราคา
ไฟฟ้าที่ไม่แน่นอน
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การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21
(COP21) ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ
กรุงปารีส ตอกย�้ำให้เห็นถึงความปรารถนาทั่ว
โลก ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่เป็นมหันตภัยร้ายแรง เป็นที่แน่ชัดว่าโลก
ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน การขาดแคลนพลังงานเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความยากจน จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและมั่นคง เนื่องจากอุปสงค์ด้าน
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานน�้ำได้เพิ่มสูงขึ้น จนเกินกว่าที่อุปทานที่มีอยู่จะสามารถตอบ
สนองได้อย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

สิ่งเหล่านี้จะนำ�พาเราไป
สู่แห่งหนใด?

พวกเรา ในฐานะบุคคล ชุมชน ธุรกิจ นักลงทุน นักการเมือง ต้องลงมือปฏิบัติทันทีอย่างอาจหาญ วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ขาดความกระตือรือร้นนั้นไม่เพียงพอ พวกเราจักต้องมุ่งมั่นต่อพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน
เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน
มีความเป็นไปได้แน่นอน ส่วนที่สองของรายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอวิธีการเอาไว้ในรายละเอียดอย่างที่
ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน วิธีการดังกล่าวมิใช่วิธีการที่ตายตัวหรือสมบูรณ์แบบ ดังจะเห็นได้ว่า ได้สร้าง
ความท้าทายและตั้งค�ำถามในหลายประเด็น การจ�ำลองสถานการณ์และแนวคิดแสดงให้เห็นถึงทางออก
ของปัญหาที่ใกล้มือ และน�ำเสนอกรณีวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายและปลุกให้
ภูมิภาคแห่งนี้ลงมือแก้ปัญหา
ณ เวลานี้ พวกเราต้องรีบจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เราจ�ำเป็นต้องก้าวไปอีกระดับ และที่
ส�ำคัญที่สุดก็คือ พวกเราจ�ำเป็นต้องลงมือกระท�ำทุก ๆ คน อย่างไม่มีข้อยกเว้น และต้องเริ่มเสียแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
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