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บทคัดย่อ

ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของประเทศในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 66 นอกจากนี้ประเทศต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ ได้แก่ ถ่านหินและน�้ำมัน
ร้อยละ 22 การน�ำเข้าร้อยละ 7 และอีกประมาณร้อยละ 5 มาจากพลังงานทดแทนและอื่น ๆ ซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนใหญ่
น�ำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ภาครัฐจึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่
ที่ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 15-20 ภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งศักยภาพของพลังงานทดแทน
ทีจ่ ะน�ำมาผลิตไฟฟ้าตามเป้าหมายสามอันดับแรก คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานลม โดยมีศกั ยภาพถึง 6,000,
5,570 และ 3,002 MW ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้าทดแทนแต่ละประเภทในเรื่องการใช้
พืน้ ทีใ่ นการผลิตไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงานไฟฟ้า 1 TWh พบว่า พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนที่ดีที่สุด เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่น้อย และมีการใช้พื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าไม่สูง
มาก เมื่อเทียบทั้งสองดัชนีของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ แต่การที่จะเลือกประเภทของโรงไฟฟ้าคงไม่สามารถเปรียบเทียบ
เพียงข้อดีหรือข้อเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือจุดคุ้มทุนเป็นหลัก ความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งวัตถุดิบ และการยอมรับ
ของคนในสังคมต้องถูกน�ำมาพิจารณาร่วมด้วย
ค�ำส�ำคัญ: พลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานทางเลือก
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Abstract

Natural gas plays important role as main electricity energy source of Thailand in present day.
As it used to produce 66% of overall electricity, the country makes used of fossil fuel (coal and oil) of
22%, import from other countries of 7% and 5% from other renewable energy. Moreover, most fossil
fuel was imported from other countries. For energy security, government raise a policy to support providing
new alternative energy source that use domestic resource or material called Alternative Energy
Development Plan (AEDP). It aims to raise renewable energy to 15-20% in 2036. The potential of top
three renewable energies are solar energy, biomass energy and wind energy which are 6,000, 5,570 and
3,002 MW, respectively. When consider strength and weakness of each energy sources in land used and
GHG emission per 1 TWh plant, we found solar energy is the best source. Solar energy release less GHG
meanwhile required not much area compared with other energy sources. However, we can’t choose
energy source just by its strength and weakness or break-even point. The suitability of the area, material
source and adoption of the society should be also considered.
Keywords: Renewable energy, Solar power plant, Biomass power plant, Wind power plant, Alternative
energy
บทน�ำ

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในความ
เป็นจริงก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ มนุษย์เราก็ไม่ได้มไี ฟฟ้าใช้ตงั้ แต่แรก
เริ่มประวัติศาสตร์ จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของประเทศพบว่า
มีการผลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ทุกปี แสดงถึงความต้องการในการใช้
ไฟฟ้าสูงขึ้นในแต่ละปีด้วย [1] ดังนั้นหากมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ
กับความต้องการก็อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย ดังนั้น
ความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะหากยัง
ไม่มคี วามมัน่ คงด้านพลังงานจะส่งผลต่อการด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ และสร้างความเสียหายในวงกว้าง
เมือ่ พิจารณาถึงความมัน่ คงทางด้านพลังงานไฟฟ้า
ก็ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ประเภทของโรงไฟฟ้ า เพื่ อ ที่ จ ะได้
ประเมินถึงความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าประเภทนั้น ๆ โดยโรงไฟฟ้าในประเทศไทยต้องอาศัย
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66
ถ่านหินร้อยละ 21 น�ำ้ มันร้อยละ 1 พลังน�ำ้ ร้อยละ 3 น�ำเข้า

ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 2 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิงมีน้อย เนื่องจากต้องพึ่งก๊าซ
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ถ้าการผลิตหรือน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ
มีปัญหา จะส่งผลให้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ก็จะไม่มีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นค�ำถามที่
ตามมาคือ จ�ำนวนของแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่รวมถึง
ปริมาณก๊าซธรรมชาติเพียงพอหรือไม่ หรือสามารถรองรับ
ความต้องการได้เป็นระยะเวลาเท่าใด ถ้ามีการน�ำเข้าก๊าซ
ธรรมชาติจะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าอย่างไร แนวโน้มพลังงานไฟฟ้า
ในอนาคตจะถึงขั้นวิกฤตหรือไม่ และจะมีการสร้างโรงไฟฟ้า
เพิม่ หรือไม่ ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ ควรเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด
อีกทั้งการออกมาต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าของคนในชุมชน
และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร (NGO) ทุกครั้งที่มีข่าว
การสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ จะส่งผลกระทบต่อการสร้างโรงไฟฟ้า
แห่งใหม่ของประเทศตามมา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องค�ำนึงถึงและต้อง
ตอบค�ำถามของประชาชนมาโดยตลอด
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จากแนวนโยบายด้านการจัดการพลังงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เร่ ง ด่ ว นเรื่ อ งความมั่ น คงในการจั ด หาพลั ง งานของ
ประเทศไทยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ออกค�ำสั่ง
เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม
ส�ำหรับการประกอบกิจการบางประเภท [2] ซึ่งมีใจความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการพลังงานคือ แผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การ
สนับสนุนและเกิดการวิจัยหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดหา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกออกมามากมาย
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทนคือ พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติที่
ก�ำลังจะถูกน�ำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนั เนือ่ งจากพลังงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ก�ำลังจะหมดไป
ในอนาคตอันใกล้นี้ หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาก
จนเกินไป และน�ำมาซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อน พลังงานที่ใช้ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น น�้ำมัน
ถ่ า นหิ น ปิ โ ตรเลี ย ม และก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง ปล่ อ ยแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นปริมาณมากและมีมลพิษ
ค่อนข้างสูง และพลังงานแบบเดิมคือ น�้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น
พลังงานทดแทนจึงหมายถึง พลังงานที่มาทดแทนน�้ำมัน
เชื้อเพลิง [3] แบ่งได้เป็น
1. พลังงานทางเลือก (alternative energy) คือ พลังงาน
ทดแทนจากแหล่ ง ที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไป เช่ น ถ่ า นหิ น ก๊ า ซ
ธรรมชาติ และหินน�้ำมัน
2. พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) คือ พลังงาน
ทดแทนจากแหล่ ง ที่ ใ ช้แ ล้ว ไม่หมดไป เช่น พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน�้ำขึ้นน�้ำลง เป็นต้น
ทั้งนี้พลังงานทดแทนที่ถูกน�ำมากล่าวถึงมากคือ
พลังงานทดแทนประเภทที่สอง นั่นคือ พลังงานหมุนเวียน
เพราะพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้
ใหม่ได้ หรือสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่สั้น
เมื่อเทียบกับพลังงานอื่น ๆ
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กฟผ. ได้มีการจัดการหาแหล่งพลังงานทดแทน
โดยได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การหลายโครงการ เช่ น โรงไฟฟ้ า
กังหันลมล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา กังหันลมผลิตไฟฟ้า
สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์เขือ่ นสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี โรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานีพลังงาน
แสงอาทิตย์คลองช่องกล�่ำ จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น [3] จาก
การด�ำเนินงานของ กฟผ. นัน้ สือ่ ได้วา่ ประเทศไทยได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้อยู่แล้ว แต่มีค�ำถาม
ตามมาคือ พลังงานทดแทนเหล่านั้นมีมากระดับใด และ
สามารถเข้ามาทดแทนแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าปัจจุบนั ได้ใน
สัดส่วนเท่าไหร่ และมีความมั่นคงหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลทางสถิตขิ องการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2557
หรือจากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีค่าสัดส่วนของพลังงาน
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 3 ซึ่งมาจาก
พลังงานน�้ำเป็นหลัก ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวพอจะสรุปได้
ว่า พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ ยังไม่ใช่แหล่งพลังงาน
ทดแทนที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการเป็นพลังงานหลัก
ของประเทศในอนาคตอันใกล้ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
จากประกาศเรื่ อ ง การยกเว้ น การใช้ บัง คั บกฎ
กระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม ส�ำหรับการประกอบกิจการบาง
ประเภทของ คสช. มีส่วนระบุเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558-2579
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015)
ซึง่ เป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดย
ผลการด�ำเนินงานด้านพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. 2554-2557
พบว่าการใช้พลังงานทดแทน (ไม่รวมพลังงานน�ำ้ ขนาดใหญ่)
จะอยูใ่ นรูปของพลังงานความร้อนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
เชื้อเพลิงชีวภาพและไฟฟ้า (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการด�ำเนินงานด้านพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. 2554-2557 [4]
พลังงานทดแทน
ไฟฟ้า**
แสงอาทิตย์
พลังงานลม
พลังงานน�้ำขนาดเล็ก*
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
ขยะชุมชน
รวม
ความร้อน
แสงอาทิตย์
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
ขยะชุมชน
รวม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เอทานอล
ไบโอดีเซล
รวม
การใช้พลังงานทดแทน
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

หน่วย

2554

2555

2556

2557

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
ktoe

78.69
7.28
95.70
1,790.00
159.17
25.48
2,156
988

376.72
111.73
101.75
1,959.95
193.40
42.72
2,786
1,138

823.46
222.71
108.80
2,320.78
265.23
47.48
3,788
1,341

1,298.51
224.47
142.01
2,451.82
311.50
65.72
4,494
1,467

ktoe
ktoe
ktoe
ktoe
ktoe

2.0
4,123
402
1.7
4,529

3.5
4,346
458
78.2
4,886

4.5
4,694
495
85.0
5,279

5.1
5,144
528
98.1
5,775

ล้านลิตรต่อวัน
ล้านลิตรต่อวัน
ล้านลิตรต่อวัน
ktoe
ktoe
ktoe
เปอร์เซ็นต์

1.2
2.1
3.3
984
6,501
70,562
9.21

1.4
2.8
4.2
1,270
7,294
73,316
9.95

2.6
2.9
5.5
1,612
8,232
75,214
10.94

3.2
2.9
6.1
1,783
9,025
75,804
11.91

หมายเหตุ * ก�ำลังการผลิต ≤ 12 MW
** รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (including off grid power generation) และไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำ
ขนาดใหญ่
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ถึ ง แม้ ก ารใช้ พ ลั ง งานจากพลั ง งานทดแทนจะ
เป็นการทดแทนในเรือ่ งของพลังงานความร้อนเป็นส่วนใหญ่
แต่สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีสดั ส่วนสูง
ขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าจาก
พลั ง งานทดแทนที่ ผ ลิ ต ได้ ร วมการผลิ ต ไฟฟ้ า นอกระบบ
(including off grid power generation) ทั้งประเทศ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ร้อยละ 4.3 และเพิ่มเป็นร้อยละ 9.87 ในปี พ.ศ. 2557
(ไม่รวมพลังงานน�้ำขนาดใหญ่) ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนา
พลังงานทดแทนภายใต้ AEDP ในปี พ.ศ. 2579 คือ การผลิต
ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 15-20 โดยมีแหล่งเชื้อเพลิงของพลังงาน
ทดแทนคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานลม และ
พลังงานน�้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในปี พ.ศ. 2579 [4]
ประเภทแหล่งพลังงานไฟฟ้า
เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2579 (MW)
พลังงานแสงอาทิตย์
6,000.00
ชีวมวล
5,570.00
พลังงานลม
3,002.00
พลังงานน�้ำขนาดใหญ่
2,906.40
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
680.00
ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสียหรือของเสีย)
600.00
ขยะชุมชน
500.00
พลังงานน�้ำขนาดเล็ก
376.00
ขยะอุตสาหกรรม
50.00
รวม (MW)

19,684.40

จากเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน พิจารณาถึงความเป็นไปได้จากศักยภาพจริง ปัจจุบันพบว่า
ภายใต้ AEDP จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล มีกำ� ลังการผลิตรวม 7,104.55 MW ซึ่งยังต้องการก�ำลังการ
พลังงานลม พลังงานน�้ำขนาดใหญ่ เป็นอันดับต้น ๆ เมื่อ ผลิตเพิ่ม 12,579.85 MW (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า [5]
จ�ำนวนผู้ผลิต (ราย)

ศักยภาพก�ำลังการผลิต
ที่ขาย (MW)

ความต้องการก�ำลังการ
ผลิตเพิ่มเพื่อเป็นไปตาม
เป้าหมาย (MW)

พลังงานแสงอาทิตย์

392

1,864.88

4,135.12

ชีวมวล

146

914.76

4,655.25

พลังงานลม

15

301.04

2,700.96

พลังงานน�้ำขนาดใหญ่

16

3,579.10

-672.70

151

272.44

1,007.56

24

122.78

427.22

พลังน�้ำขนาดเล็ก

22

49.56

326.44

รวม

766

7,104.55

12,579.85

ประเภทแหล่งพลังงานไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
ก๊าซชีวภาพ (น�้ำเสียหรือของเสีย)
ขยะชุมชน
ขยะอุตสาหกรรม

ที่มา : คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และ พพ. ณ เดือน สิงหาคม 2559

พลังงาน เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องประเทศไทยเอือ้ อ�ำนวยต่อการน�ำ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานที่สะอาด สามารถใช้งานได้ในถิ่นทุรกันดารของ
ประเทศ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไม่มาก
เนื่องจากการบ�ำรุงรักษาน้อยเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าประเภท
อื่น ๆ ถึงแม้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีประโยชน์ และสามารถ
น�ำมาผลิตไฟฟ้าได้แบบไม่มหี มด แต่กย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดหลายด้าน
เช่น ความเข้มของพลังงานขาเข้าต�่ำ ท�ำให้กรณีที่ต้องการ
ไฟฟ้าสูงจ�ำเป็นต้องใช้จำ� นวนเซลล์แสงอาทิตย์มากและพืน้ ที่
ติ ด ตั้ ง มากตามไปด้ ว ย การผลิ ต ไฟฟ้ า จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี
แสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง แสงอาทิ ต ย์ ไ ม่ มี ค วามแน่ น อนขึ้ น อยู ่ กั บ
สภาพอากาศ ดังนั้นไฟฟ้าที่ได้จึงแปรผันตามสภาพอากาศ
ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (ถ้าไม่ใช้แบตเตอรี)่ ดังนัน้
โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ ป็ น หนึ่ ง แหล่ ง การออกแบบระบบจึงจ�ำเป็นจะต้องมีการผสมกับไฟฟ้าปกติ
พลังงานที่มีความส�ำคัญที่จะมาสร้างความมั่นคงทางด้าน หรือแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้ในเวลาทีร่ ะบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่จา่ ย
เมือ่ พิจารณาจากก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้ AEDP ความเป็นไปได้
ในการหาแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ใน
ปริมาณมากและมีนัยส�ำคัญคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล
และพลั ง งานลม แต่ ก ารที่ ภ าครั ฐ จะสนั บ สนุ น โรงไฟฟ้ า
ประเภทไหนเป็นหลักคงต้องพิจารณาถึงต้นทุนการผลิต
ความมัน่ คงของแหล่งเชือ้ เพลิงในอนาคต สถานทีต่ งั้ โรงไฟฟ้า
เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อค่าไฟฟ้าซึ่งอาจจะ
แพงกว่าที่เป็นอยู่ค่อนข้างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศในด้านอืน่ เมือ่ พิจารณาข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทพบว่า มีข้อจ�ำกัดและการ
จัดการที่ต่างกัน ดังนี้
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กระแสไฟ [6] หรือแม้แต่ข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่ก็ต้องเลือก
พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการติ ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า แสงอาทิ ต ย์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อต้นทุนของไฟฟ้าที่สูงขึ้น (การติดตั้ง
และอุปกรณ์ในการติดตัง้ รวมถึงค่าบ�ำรุงรักษา) ซึง่ ท�ำให้ระยะ
เวลาในการคืนทุนค่อนข้างนานและไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน [7]
ถึงแม้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมี
ระยะเวลาคืนทุนที่ยาว ซึ่งอาจจะไม่สร้างแรงจูงใจให้กับ
ภาคเอกชนในการลงทุน แต่ทางคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
นอกเหนือจากการรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
(SPP) และรายเล็กมาก (VSPP) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึน้ นอกจากนีย้ งั ได้
เกิดงานวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์แสงอาทิตย์และวัสดุที่
เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานระบบ
ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อในอนาคตจะสามารถใช้
ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [8] ซึง่ เห็น
ได้วา่ ทางภาครัฐมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้มศี กั ยภาพและ
คุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น
โรงไฟฟ้าชีวมวล
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
สามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาล มีพืชหลากหลายชนิดซึ่ง
ส่งผลให้มแี หล่งของชีวมวลหลากหลาย เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง
ข้าวโพด อ้อย และปาล์ม เป็นต้น โดยชีวมวลคือ สารอินทรีย์
ทุกรูปแบบที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และ
สามารถน�ำมาผลิตเป็นพลังงานได้ โดยได้มาจากกากหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือจากกระบวนการผลิต
เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย เส้นใยและกะลาปาล์ม
กากมันส�ำปะหลัง ซังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว เป็นต้น
และจากข้ อ มู ล ศั ก ยภาพชี ว มวลปี ก ารเพาะปลู ก 2556
(ตารางที่ 4) พบว่ามีปริมาณชีวมวลที่ยังไม่ได้ถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์ประมาณ 63 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพ
ของปริมาณชีวมวลของประเทศมีมาก การทีจ่ ะน�ำชีวมวลมา
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

ตารางที่ 4 ศักยภาพชีวมวลที่ได้จากการปลูกพืชแต่ละชนิด ในปี พ.ศ. 2556 [9]
ชนิดชีวมวล

ปริมาณที่เกิด
(ตัน)

ฟางข้าว

19,005,628.14

แกลบ

8,145,269.20

ปริมาณที่น�ำไปใช้ ปริมาณคงเหลือ
ประโยชน์แล้ว (ตัน)
(ตัน)

เทียบเท่าไฟฟ้า
(GW-h)

8,112,801.26 10,892,826.89

7,461.59

8,006,283.36

138,985.84

104.39

1,845,487.74 15,170,760.34

13,046.85

ใบและยอดอ้อย

17,016,248.08

ชานอ้อย

28,026,761.54

28,026,761.54

0

0

ยอด ใบ และล�ำต้นข้าวโพด

9,315,603.52

465,780.18

8,849,823.34

4,832.99

ซังข้าวโพด

1,215,078.72

1,094,081.58

120,997.14

64.67

เหง้ามันส�ำปะหลัง

6,045,508.40

164,196.52

5,881,311.88

1,793.80

กากมันส�ำปะหลัง

1,813,652.52

1,813,652.52

0

0

เปลือกมันส�ำปะหลัง

8,463,711.76

8,463,711.76

0

0

ล�ำต้นปาล์มน�้ำมัน

1,957,280.00

-

1,957,280.00

819.88
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ชนิดชีวมวล

ปริมาณที่เกิด
(ตัน)

ใบและทางปาล์ม

18,065,006.01

ทะลายปาล์มเปล่า

4,099,859.52

1,891,985.90

2,207,873.62

888.06

เส้นใยปาล์ม

2,434,291.59

2,434,291.59

0

0

กะลาปาล์ม

512,482.44

512,482.44

0

0

65,017.48

3,250.87

61,766.61

55.69

1,094,365.00

218,873.00

875,492.00

319.55

ปลายไม้ยางพารา

2,626,476.00

2,626,476.00

0

0

ปีกไม้ยางพารา

2,626,476.00

2,626,476.00

0

0

ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา

656,619.00

656,619.00

0

0

จั่นและทะลายมะพร้าว

292,909.57

56,824.46

236,085.11

201.98

เปลือกและกาบมะพร้าว

333,310.89

329,976.78

3,334.11

3.01

กะลามะพร้าว

252,508.25

230,540.03

21,968.22

21.88

70,038.56

1,674.28

68,364.29

20.85

71,289,681.68 62,844,420.53

31,234.60

ใบและล�ำต้นถั่วเหลือง ถั่วเขียว
และถั่วลิสง
ตอ ราก และกิ่งก้านไม้
ยางพารา

เปลือกมะม่วงหิมพานต์
รวม

ปริมาณที่น�ำไปใช้ ปริมาณคงเหลือ
ประโยชน์แล้ว (ตัน)
(ตัน)

เทียบเท่าไฟฟ้า
(GW-h)

1,707,454.87 16,357,551.14

1,599.41

134,134,102.19

โรงไฟฟ้าชีวมวล คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นชีวมวลเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือไอน�ำ้ ซึง่ อาจ
จะเป็ น วั ส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั น หรื อ หลายชนิ ด รวมกั น เช่ น
โรงน�้ำตาลใช้กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า โรงสีใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เป็นต้น ซึ่งหลักการในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมี
หลักการเดียวกันกับโรงไฟฟ้าความร้อนทั่วไป โดยขั้นตอน
การผลิตไฟฟ้าจะเริม่ ด้วยการสูบน�ำ้ ดิบจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
แล้วน�ำน�้ำผ่านกระบวนปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ เพื่อเข้าสู่เครื่อง
ผลิตไอน�้ำ ขณะที่ชีวมวลต่าง ๆ จะถูกล�ำเลียงเข้าสู่เครื่องบด
ให้ละเอียดก่อนส่งเข้าเตาเผา เพือ่ ให้เกิดความร้อนในระดับสูง

ความร้อนที่ได้จากการเผาชีวมวลจะท�ำให้น�้ำในเครื่องผลิต
ไอน�้ำเปลี่ยนสภาพจากน�้ำกลายเป็นไอ ซึ่งไอน�้ำแรงดันสูงนี้
จะท�ำหน้าที่ในการหมุนกังหันของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ท�ำให้
เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น แล้วไอน�้ำที่ใช้ในการหมุนกังหันแล้ว
จะผ่านกระบวนการควบแน่นให้กลับมาเป็นน�้ำและกลับมา
รับความร้อนจากชีวมวลอีกครัง้ เวียนไปเรือ่ ย ๆ ท�ำให้เกิดการ
ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง จนสุดท้ายเข้าสู่การปรับคุณภาพ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แล้ว
จึ ง ถู ก ปล่ อ ยลงสู ่ บ ่ อ พั ก ขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้ ร ะเหยไปเอง
ตามธรรมชาติ
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แม้วา่ ศักยภาพของปริมาณชีวมวลภายในประเทศ
จะมีมาก แต่การจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องพิจารณาใน
หลายประเด็น เช่น พิจารณาด้านมลพิษที่เกิดขึ้น [10] เช่น
มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์) มลพิษทางเสียง และการจราจรจากการ
ขนส่งชีวมวล เป็นต้น ค่าต้นทุนด้านการขนส่งเชือ้ เพลิงชีวมวล
เพือ่ เข้าโรงไฟฟ้า จะส่งผลให้คา่ ไฟฟ้าสูงขึน้ การรวบรวมชีวมวล
ทีจ่ ะป้อนเข้าสูโ่ รงงาน เนือ่ งจากพืน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ทีข่ องประเทศ
มีการเพาะปลูกพืชทีต่ า่ งชนิดกัน ดังนัน้ พืชผลทางการเกษตร
จะมีการเก็บเกี่ยวเป็นฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบไม่
สม�ำ่ เสมอตลอดทัง้ ปี ค่าต้นทุนการจัดเก็บจะเพิม่ ขึน้ หรือแม้แต่
คุณสมบัตดิ า้ นอืน่ ๆ ของวัตถุดบิ ทีจ่ ะส่งผลต่อราคาต้นทุน เช่น
ฤทธิ์กัดกร่อนของซังข้าวโพด เนื่องจากซังข้าวโพดจะมีส่วน
ผสมของโพแทสเซียมไดออกไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง
วัสดุที่ใช้ท�ำอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าจึงจ�ำเป็นต้องทนต่อ
การกัดกร่อนได้ดี ส่งผลให้ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีการ
เผาไหม้สูงกว่าชีวมวลประเภทอื่น ๆ หรือวัตถุดิบมีความชื้น
และสารประกอบอัลคาไลน์สูง เช่น ทะลายปาล์ม วัตถุดิบมี
สิ่ ง ปนเปื ้ อ นมาก เช่ น เหง้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง วั ต ถุ ดิ บ มี
น�้ำหนักเบาที่ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง เช่น ฟางข้าว [11]
ปัญหาเหล่านีล้ ว้ นมีผลท�ำให้พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากชีวมวล
มีต้นทุนสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งสิ้น
ถึงแม้วา่ ชีวมวลส่วนใหญ่จะถูกน�ำไปใช้ในการผลิต
พลังงานความร้อนมากกว่าผลิตไฟฟ้า หรือเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนประเภทอืน่ แต่ภาครัฐก็มนี โยบายสนับสนุนเพือ่ การ
พัฒนาโรงไฟฟ้าจากชีวมวลให้สามารถด�ำเนินการได้และเป็น
ทีย่ อมรับของสังคมมากขึน้ รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
เพิม่ ผลผลิตชีวมวลให้มากขึน้ คือ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
(plant breeding) เทคโนโลยี ก ารท� ำ เกษตรแม่ น ย� ำ
(precision farming) และเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก ร
(mechanization) [12] เพื่อในอนาคตพลังงานทดแทนจาก
ชีวมวลจะมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทาง
พลังงานได้
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โรงไฟฟ้ากังหันลม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมถือเป็นการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทีส่ ะอาด และเป็นพลังงานทีม่ คี วาม
ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและที่ใช้แล้วไม่หมดไป พลังงาน
ลมจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ หลักการท�ำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า เมื่อมีลมพัดผ่าน
ใบกังหัน ท�ำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน ซึ่งใบพัดเชื่อม
ต่อกับแกนหมุน และจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยเครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ อยู ่ กั บ แกนหมุ น ของ
กังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะ
ขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่
ติดตั้งกังหันลม เนื่องจากความไม่สม�่ำเสมอของความเร็วลม
ทีแ่ ปรผันตามธรรมชาติ แต่ความต้องการพลังงานทีส่ ม�ำ่ เสมอ
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านแล้ ว จะต้ อ งมี ตั ว กั ก เก็ บ
พลังงาน (เช่น แบตเตอรี่) และใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือ
ได้เป็นแหล่งส�ำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น เช่น
เครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน�้ำจากเขื่อน นอกจากความ
ไม่สม�่ำเสมอของความเร็วลมอันเป็นข้อจ�ำกัดของพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานลม พื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งโรงไฟฟ้า
พลั ง งานลมก็ มี น ้ อ ย เพราะลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ ข องพื้ น ที่
จ�ำเพาะเจาะจง คือ เป็นบริเวณยอดเขาสูงที่มีการยกตัวของ
ลมตามแนวเขา และพื้นที่เปิดโล่ง เช่น แนวชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของภาคใต้ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ที่มี
ศักยภาพนัน้ จะพิจารณาจากระดับความเร็วลมหรือก�ำลังลม
เฉลีย่ ระยะทางของระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า
ภูมิภาคอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร และต้องไม่เป็นพื้นที่เขต
อุทยานแห่งชาติหรือพืน้ ทีป่ า่ ตามประกาศของกรมป่าไม้ หรือ
ถ้าเป็นพื้นที่ในความดูแลของส่วนงานใด ๆ ต้องมีการตกลง
การใช้พนื้ ทีอ่ ย่างชัดเจน [13] เมือ่ พิจารณาต้นทุนในการผลิต
ค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างนาน
จึงอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน [14]
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พลังงานทดแทนทัง้ สามชนิดต่างมีขอ้ ดีและข้อเสีย
ซึ่งหากน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบพบข้อดีและข้อเสียแสดง
ดังตารางที่ 5 และจากข้อมูลการใช้พื้นที่ (ภาพที่ 1) จะ
พิจารณากลุ่มการใช้พื้นที่เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้พื้นที่
น้อย (นิวเคลียร์ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแสงอาทิตย์)
กลุม่ ที่ 2 ใช้พนื้ ทีป่ านกลาง (ลมและน�ำ้ ) และกลุม่ ที่ 3 ใช้พนื้ ที่
มาก (ชีวมวล) และเมื่อพิจาณาในส่วนของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจะพิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย (น�้ำ ลม นิวเคลียร์ ชีวมวล และ
แสงอาทิตย์) กลุม่ ที่ 2 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปานกลาง (ก๊าซ
ธรรมชาติ) และกลุม่ ที่ 3 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก (ถ่านหิน)

จะเห็นว่าแม้พลังงานน�้ำและพลังงานลมจะเป็น
พลังงานสะอาดมากเมื่อเทียบกับพลังงานถ่านหิน แต่กลับ
ต้องการใช้พื้นที่มากกว่าพลังงานถ่านหินถึง 25 เท่า ยิ่งไป
กว่ า นั้ น พลั ง งานชี ว มวลที่ แ ม้ จ ะปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
มากกว่าพลังงานลมเพียงเล็กน้อย แต่กลับต้องการใช้พื้นที่
มากกว่าพลังงานน�ำ้ เกือบเท่าตัว ส�ำหรับพลังงานแสงอาทิตย์
เมือ่ พิจารณาแล้วจะเป็นพลังงานทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ เนือ่ งจาก
ใช้พื้นที่มากกว่าพลังงานถ่านหินประมาณเท่าตัว แต่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากกว่าพลังงานลมประมาณสี่เท่าแต่ก็ยัง
น้อยกว่าพลังงานถ่านหินอยู่มาก

ตารางที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พื้นในการผลิตไฟฟ้า และปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นต่อ
การผลิตไฟฟ้า 1 TWh ของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ [15]
ดัชนี้ชี้วัดต่อ TWh
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(tCO2)
การใช้พื้นที่ (km2)
กากของเสีย (t)

ถ่านหิน

ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ ชีวมวล

ลม

แสงอาทิตย์

1,001,000

469,000

16,000

18,000

4,000

12,000

46,000

2.1

1.1

0.1

95

50

46

5.7

58,600

NA

NA

9,170

NA

NA

NA

GHG emissions (tco2e/Twh)

Land use (km2/TWh)
GHG emissions (tco2/TWh)

Land use (km2/Twh)

น�้ำ

ภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบดัชนีการใช้พื้นที่และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท [15]
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บทสรุป

ถึงแม้พลังงานทดแทนจะมีมากและสามารถน�ำมา
ใช้ได้โดยไม่หมดไป หรือผลิตขึ้นใหม่ได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็มี
กระบวนการ เทคโนโลยี และการจัดการ เพือ่ เปลีย่ นพลังงาน
ทดแทนเหล่านั้นเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
ด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และไม่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ สั ง คม ดั ง นั้ น การวิ จั ย และการพั ฒ นา
เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ถึงแม้ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนยังไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณที่มี
นัยส�ำคัญ แต่กเ็ ป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะเริม่ เข้ามามีบทบาท
มากขึ้ น ในอนาคต การที่ จ ะเลื อ กประเภทของโรงไฟฟ้ า
พลังงานทดแทนมาใช้ คงไม่สามารถเปรียบเทียบเฉพาะข้อดี
และข้อเสียของโรงไฟฟ้า หรือจะหาข้อสรุปว่าโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนประเภทไหนที่เหมาะสมต่อการน�ำมาใช้ใน
ประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากการเลือกประเภทโรงไฟฟ้า
ต้องมีการพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ลักษณะพื้นที่
แหล่งวัตถุดิบ องค์ประกอบด้านสังคมที่ต่างกัน และเลือก
ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้เหมาะสมและเกิด
ผลกระทบต่อคนในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ น้อยที่สุด รวมถึง
การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพิม่ เติม ซึง่ ทางภาครัฐให้การ
สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยการออก
มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทน เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ยกเว้นภาษีน�ำเข้า
เครื่องจักรอุปกรณ์พลังงานทดแทน หรือยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล) โครงการเงินหมุนเวียนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ส่งเสริม
การลงทุนด้านอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือการ
สนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่า มาตรการเหล่านี้ล้วนเพื่อ
เป้ า หมายในการดึ ง พลั ง งานทดแทนมาใช้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด
นอกจากการประเมินประเภทของโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อ
พื้นที่แล้ว การท�ำประชาพิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับ
ความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน ถึงแม้บางครั้งการ
ประเมินในเชิงเทคโนโลยี ศักยภาพการผลิต จุดคุม้ ทุนจะเป็น
ที่ ย อมรั บ ในทางวิ ศ วกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ หาก
ประชาชนต่อต้านหรือคนในพื้นที่ไม่ยอมรับก็เป็นอุปสรรค
อย่ า งหนึ่ ง ในการสร้ า งโรงไฟฟ้ า แห่ ง ใหม่ ส� ำ หรั บ แหล่ ง
เชือ้ เพลิงเดิมทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ก็มแี นวโน้มลดลง ซึง่ สวนทาง
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กับความต้องการทางด้านพลังงานที่มีแนวโน้มมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ ดังนั้นความรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือเรื่องวิกฤตทางพลังงานจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียว ประชาชนทุกคนล้วนแต่ต้องร่วมรับผิดชอบ
การรับฟังเหตุผล และยอมรับถึงผลการประเมินที่อาจมี
ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งโรงไฟฟ้ า
แห่งใหม่ ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควรตระหนักและพิจารณาร่วมกัน
นอกจากนี้ สิ่งที่ประชาชนทุกคนท�ำได้ และสามารถรักษา
เสถียรภาพทางพลังงานได้อย่างยัง่ ยืนทีส่ ดุ คือการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
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