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ค าน า 

 พลงังาน ก าลงัเปลีย่นจากเรื่องของหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 

กลายเป็นเรือ่งของชุมชนและสงัคมมากขึน้เรือ่ยๆ โดยมกีารเรยีนรู้

และการลงมอืปฏบิตัขิองชุมชนจ านวนมากทัว่ประเทศ 

 คู่มอืประชาชนเล่มนี้ เป็นอกีความพยายามหนึ่ง ในการต่อ

ยอดไปสู่การวางแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนของแต่ละจงัหวดั 

โดยยกตวัอยา่งการวเิคราะห ์14 จงัหวดัในภาคใต ้ดว้ยความมุง่หวงั

ใหป้ระชาชนในทุกๆ จงัหวดั ไดเ้รยีนรูแ้ละลุกขึน้มาก าหนด

เป้าหมายและแนวทางในการพฒันาพลงังานของจงัหวดัตนเอง 

เพื่อใหพ้ลงังาน เป็นเรือ่งทีเ่ราจดัการได ้

 ขอขอบคุณ อาจารยเ์ดชรตั สุขก าเนิด ส าหรบัการรเิริม่และ

กรอบแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งมาก และขอขอบคุณ คุณ

สุธาสนิี ทองลิม่ จากมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิทีช่่วยประสานและ

ตดิตามงานอยา่งแขง็ขนั แต่หากมขีอ้ผดิพลาดหรอืขอ้ควรปรบัปรงุ

ใดๆ ลว้นเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน และทางผูเ้ขยีนยนิดรีบั

ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรงุเพิม่เตมิต่อไป โดยทา่นสามารถตดิตาม
ขอ้มลูขา่วสารและทดลองใชโ้ปรแกรมการวางแผนพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนจงัหวดัไดท้ีเ่วบไซต ์www.southdevplan.com  

ศุภกจิ นันทะวรการ 

มนีาคม 2557  

http://www.southdevplan.com/
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ท าไมจึงชวนวางแผนพลงังานระดบัจงัหวดั 

 

คู่มอืประชาชนฉบบันี้ ชวนกนัมาเรยีนรูแ้ละทดลองวางแผน

พลงังานระดบัจงัหวดั 

เพ่ือชวนเรียนรู้ว่า... จงัหวดัของเราใช้พลงังานอยู่เท่าไร 

แล้วจงัหวดัเรามพีลงังานหมุนเวยีนอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน ท า

ไปแลว้เท่าไร แลว้ยงัท าพลงังานหมนุเวยีนไดอ้กีสกัเท่าไร 

เพ่ือชวนคิดว่า... การที่แต่ละจงัหวดั จะพึ่งพาตนเองด้วย

พลงังานหมุนเวยีน อาจไม่ใช่เรื่องยากเกินไป และจะเกิดผลดต่ีอ

จงัหวดัของเราและประเทศของเรา ทัง้ในทางสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ 

และสงัคม 

เพ่ือชวนลงมือท า... ชวนผูค้นในจงัหวดั มาร่วมเรยีนรูแ้ละ

วางแผนรว่มกนั เพื่อใหเ้ป็นแผนของจงัหวดัเราจรงิๆ ไม่ใช่ปล่อยให้

รฐัก าหนดให้แต่ฝ่ายเดียว ส่วนเรามีหน้าที่แค่ ‘ใช้และจ่าย’ (ใช้

พลงังานและจา่ยเงนิ) เหมอืนทีผ่่านๆ มา 

เพ่ือชวนกนัสร้างพลงังานหมนุเวียน... เปลีย่นทรพัยากร

ในบา้นของเราเอง ใหเ้กดิคุณค่าและมลูค่า ใหชุ้มชนและจงัหวดัของ

เราพึ่งตนเองได้มากขึ้น ช่วยแก้ปญัหาภาระค่าใช้จ่ายและปญัหา

ผลกระทบต่อชุมชนต่างๆ ในการพฒันาพลงังานของประเทศ 
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ช่วยกนัเติมช่องว่าง...การวางแผนพลงังานของประเทศไทย 

 

การวางแผนพลงังานตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ถูกรวมศูนย์

ไว้ที่การวางแผนพลงังานระดบัประเทศ ดงัเช่น แผนพฒันาก าลงั

ผลติไฟฟ้า 20 ปีทีพ่ยากรณ์ว่า ประเทศเราจะใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้เท่าไร 

และจะสรา้งโรงไฟฟ้าอะไรบา้ง อยา่งละกีโ่รง 

ท าให้คนส่วนใหญ่ ไม่เคยทราบว่า ชุมชนหรอืจงัหวดัของ

เราใช้พลงังานอยู่เท่าไร แล้วชุมชนหรอืจงัหวดัของเรามพีลงังาน

หมุนเวยีนมากน้อยแค่ไหน หากพฒันากนัอย่างจรงิจงั จะเพยีงพอ

หรอืไม ่

ทีผ่่านมา มกีารวางแผนพลงังานชุมชนหลายรอ้ยต าบลทัว่

ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน แต่เมื่อรฐับาล

วางแผนพลงังานระดบัประเทศ กไ็มไ่ดน้ าแผนในระดบัชุมชนเหล่านี้ 

ไปพจิารณาแต่อย่างใด เพราะเป็นภาพย่อยๆ ทีย่งัไม่มพีลงั ในการ

เขา้ไปรว่มก าหนดแผนพลงังานระดบัประเทศ 

การวางแผนในระดบัจงัหวดั จงึน่าจะเป็นจุดส าคญัในการ

เตมิช่องว่างทีข่าดหายไป โดยเป็นภาพที่ใหญ่ขึน้และมคีวามหมาย

มากขึ้นต่อการวางแผนพลงังานระดบัประเทศ รวมทัง้ยงัสามารถ

เชื่อมโยงกันเป็นระดับภาคได้ด้วย และในขณะเดียวกัน ก็ยัง

สามารถเชื่อมโยงกบัการขบัเคลื่อนแผนพลงังานในระดบัชุมชนได ้



~ 3 ~ 
 

แนวทางการวางแผนพลงังานระดบัจงัหวดั 

 

 การวางแผนพลงังานในคู่มอืเล่มนี้ เป็นการวางแผนพฒันา

พลงังานหมนุเวยีนเพื่อการผลติไฟฟ้าของจงัหวดั ซึง่ประกอบดว้ย 

5 ขัน้ตอน 

โดยการวางแผนพลงังานน้ี มุง่เน้นทีก่ารผลติและการใช้

ไฟฟ้าของจงัหวดั โดยยงัไม่ไดร้วมถงึการผลติและการใชแ้ก๊สหุงตม้

และเชือ้เพลงิต่างๆ ในภาคการขนส่ง เช่น น ้ามนั แก๊สโซฮอลล ์หรอื

แก๊สเอน็จวี ีฯลฯ เนื่องจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน มี

ความพรอ้มของฐานขอ้มลูส าหรบัการวางแผนระดบัจงัหวดั และมี

องคค์วามรูใ้นการวเิคราะหป์ระโยชน์ในด้านสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ 

และสงัคมมากกว่า 
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ขัน้ท่ี 1 เริม่ตน้จากการเรยีนรูก้ารใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดั 

ขัน้ท่ี 2 ก่อนจะวางแผนผลติพลงังาน ตอ้งพจิารณาการใช้

พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพเสยีก่อน จงึชวนเรยีนรูแ้ละ

ก าหนดเป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้

พลงังานของจงัหวดั 

ขัน้ท่ี 3 เรยีนรูส้ถานะของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน

ในปจัจบุนั และศกัยภาพทีย่งัท าไดเ้พิม่ขึน้อกี เพื่อ

น าไปก าหนดเป็นเป้าหมายการพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนในแผน 

ขัน้ท่ี 4 การวเิคราะหป์ระโยชน์และตน้ทุนต่างๆ ของ

แผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนทีท่ดลองก าหนดขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 การสื่อสาร แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขบัเคลื่อน

แผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนของจงัหวดั ซึง่อาจ

พจิารณาจดัท าเป็นแผนพลงังานระดบัภูมภิาคดว้ย 
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 ขัน้แรก ของการวางแผนพลงังาน จะเริม่จากการเรยีนรู้

ขอ้มลูว่า 

 

 

โดยแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัของกระทรวงพลงังานคอื รายงาน

ไฟฟ้าของประเทศไทย ทีม่ตีารางแสดงขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าราย

จงัหวดั และมกีารจดัท าเป็นประจ าทุกปีโดยกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่สามารถดไูดท้ี ่
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=1841&Itemid=318 

  

จงัหวดัของเราใชไ้ฟฟ้าในปจัจุบนัอยูเ่ท่าไร? 

http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=1841&Itemid=318
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=1841&Itemid=318
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ค าถามทีส่ าคญัถดัมา ไดแ้ก่ 

 

 

 

โดยทัว่ไป การใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ในอนาคต จะใชต้วัเลขเฉลีย่

ปีละ 5% ส าหรบัช่วง 15 ปี ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัภเูกต็ ในปี 2555 มี

ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดประมาณ 317 เมกะวตัต ์หากเพิม่ขึน้ปีละ 

5% ตลอดช่วง 15 ปีขา้งหน้า กจ็ะเพิม่ขึน้เป็น 658 เมกะวตัตใ์นปี 

2570 เป็นตน้ 

  

ในอนาคตอกี 15 ปี จาก พ.ศ. 2556 ถงึ 2570 

จงัหวดัของเรา จะใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้เป็นเท่าไร? 
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 ขัน้ท่ีสอง เรยีนรูแ้ละก าหนดเป้าหมายการเพิม่

ประสทิธภิาพในการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดั 

 ก่อนจะคดิถงึการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ เราจ าเป็นตอ้งคดิถงึ

การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชไ้ฟฟ้าเป็นล าดบัแรก เนื่องจากเป็น

ทางเลอืกทีม่ตีน้ทุนต ่ากว่าและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยกว่า 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ไมว่่าจะเป็นถ่าน

หนิ ก๊าซธรรมชาต ินิวเคลยีร ์หรอืพลงังานหมุนเวยีนกต็าม 

 ยิง่ไปกว่านัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ไฟฟ้า ยงัเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธุรกจิต่างๆ เนื่องจากจะใชไ้ฟฟ้า

น้อยลงในการผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเท่าเดมิ ส าหรบับา้นเรอืน ก็

จะมคี่าใชจ้า่ยน้อยลงในการใชไ้ฟฟ้าเท่าเดมิ จงึไมไ่ดส้รา้งปญัหาใน

การเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืการด ารงชวีติประจ าวนัของประชาชน

แต่อยา่งใด 

 ทัง้นี้ ค าทีใ่ชเ้กี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้

พลงังาน บางครัง้มกีารใชค้ าว่า การอนุรกัษ์พลงังาน หรอืการ

จดัการดา้นความตอ้งการไฟฟ้า เป็นตน้ 
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ทีส่ าคญั ทางรฐับาลไดก้ าหนดแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี 

(พ.ศ.2554-2573) ซึง่ประเทศไทยยงัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใน

การใชพ้ลงังานไดอ้กีมาก ไมว่่าจะเป็นในโรงงาน หา้งสรรพสนิคา้ 

โรงแรม รา้นคา้ อาคารส านักงาน หรอืทีอ่ยูอ่าศยัต่างๆ 

 ตามแผนอนุรกัษ์พลงังานฯ ไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ ซึง่

รวมถงึมาตรการส่งเสรมิสนับสนุน มาตรการบงัคบั รวมทัง้ก าหนด

งบประมาณตามแผนฯ ในช่วง 5 ปีแรกเฉลีย่ 5,900 ลา้นบาทต่อปี 

สามารถดไูดท้ี ่http://www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf 

ทัง้นี้ การลงทุนของภาครฐัเพื่อ มคีวามคุม้คา้ในการลงทุน 

คดิเฉลีย่ประมาณ 2,000-6,000 บาทต่อตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ ทัง้

ยงัเป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ และใน

ขณะเดยีวกนั กล็ดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมากอกีดว้ย 

  

http://www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf
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หากจงัหวดัของเรา ท าตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผน

อนุรกัษ์พลงังานฯ ของรฐับาล การใชไ้ฟฟ้าในอนาคตจะไมเ่พิม่ขึน้

มากนกั โดยค านวณตามสดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัเราทีจ่ะ

เพิม่ขึน้ กบัแผนในระดบัชาตทิีก่ าหนดไว้ 

ตวัอยา่งเช่น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี หากความตอ้งการไฟฟ้า

สงูสุดเพิม่ขึน้ปีละ 5% ตลอดช่วง 15 ปีขา้งหน้า กจ็ะเป็น 643 เมกะ

วตัตใ์นปี 2570 แต่ถา้หากด าเนินการตามเป้าหมายของแผนอนุรกัษ์

พลงังานฯ ของรฐับาล กจ็ะมเีป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

ไฟฟ้าของจงัหวดัเท่ากบั 187 เมกะวตัต ์และคงเหลอืความตอ้งการ

ไฟฟ้าสงูสุดทีจ่ะเพิม่ขึน้เท่ากบั 456 เมกะวตัต ์

โดยแสดงในรปูกราฟ ตามเสน้ ‚การใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดั

อยา่งมปีระสทิธภิาพ‛ ซึง่จะเพิม่ขึน้น้อยกว่าเสน้ “การใชไ้ฟฟ้าของ

จงัหวดัตามแนวโน้มปกต”ิ 
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กรณจีงัหวดัตรงั มคีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดประมาณ 122 

เมกะวตัตใ์นปี 2555 หากความตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดเพิม่ขึน้ปีละ 5% 

ตลอดช่วง 15 ปีขา้งหน้า กจ็ะเป็น 253 เมกะวตัตใ์นปี 2570 

แต่ถา้หากด าเนินการตามเป้าหมายของแผนอนุรกัษ์

พลงังานฯ ของรฐับาล กจ็ะมเีป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

ไฟฟ้าของจงัหวดัตรงัเท่ากบั 74 เมกะวตัต ์และคงเหลอืความ

ตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดทีจ่ะเพิม่ขึน้เท่ากบั 179 เมกะวตัต ์
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ขัน้ท่ีสาม เรยีนรูส้ถานะและศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนใน

จงัหวดั เพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในการ

ผลติไฟฟ้า 

 พลงังานหมนุเวยีน คอื แหลง่พลงังานทีใ่ชแ้ลว้ไมห่มดไป 

สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใหม้ใีชไ้ดใ้หม ่เช่น เศษไม ้แกลบ มลูสตัว ์

เศษอาหาร แสงอาทติย ์ลม และพลงัน ้าขนาดเลก็ เป็นตน้ 

ซึง่ตรงขา้มกบัน ้ามนั ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาต ิและนิวเคลยีร ์

ทีจ่ดัเป็นพลงังานสิน้เปลอืง ใชแ้ลว้หมดไป ตอ้งใชเ้วลาอกีนบัลา้นปี 

จงึจะกลบัมาใหใ้ชไ้ดใ้หม่ 

ทัง้นี้ ระบบการขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิรวมทัง้การ

ท าเหมอืงแรถ่่านหนิ ตอ้งใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากและต้องขอ

สมัปทานจากรฐับาล จงึมแีต่บรษิทัเอกชนขนาดใหญ่ทีด่ าเนินการ 

และไมไ่ดร้วมอยูใ่นการวางแผนพลงังานของจงัหวดัในครัง้นี้
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 เราจงึชวนกนัเรยีนรูว้่า 

1) จงัหวดัของเรามกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนใน

ปจัจบุนั อยูเ่ท่าไร 

2) จงัหวดัของเรา ยงัมศีกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนที่จะท า

ไดเ้พิม่ขึน้อกีเท่าไร 

เพื่อน ามาพจิารณาก าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนของจงัหวดัเราในช่วง 15 ปีว่า พลงังานหมุนเวยีนแต่ละ

ประเภท จะเพิม่ขึน้ไปสกัเท่าไร 

 ส าหรบัการก าหนด อตัราการเพิม่ขึน้ของพลงังาน

หมนุเวยีนในแต่ละประเภทส าหรบัจงัหวดัของเรา จะพจิารณาจาก

หลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ 

พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัศกัยภาพของจงัหวดัเรา ซึง่โดย

หลกัการแลว้ จะไมส่ามารถตัง้เป้าหมายการพฒันาใหเ้กนิศกัยภาพ

ได ้รวมทัง้การพจิารณาประโยชน์และตน้ทุนในดา้นต่างๆ ของ

พลงังานหมนุเวยีนแต่ละประเภท 

ในส่วนถดัไป จะมกีารอธบิายใหรู้จ้กัพลงังานหมุนเวยีนแต่

ละประเภท รวมทัง้ภาพรวมของประโยชน์และตน้ทุน ซึง่ครอบคลุม 

5 ประเภท ไดแ้ก่ ก๊าซชวีภาพ ชวีมวล พลงังานน ้าขนาดเลก็ ลม 

และแสงอาทติย ์
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ดงันัน้ เราจงึชวนทดลองก าหนดอตัราการเตบิโตและ

เป้าหมายการพฒันาพลงังานหมุนเวยีนแต่ละประเภทในปี พ.ศ.

2570 

ซึง่เราจะได ้รา่งแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนเพื่อการผลติ

ไฟฟ้าของจงัหวดั พ.ศ. 2556-2570 โดยสามารถดไูดว้่า 

จงัหวดัของเรา จะสามารถพึง่พาพลงังานหมุนเวยีนได้

ทัง้หมดเลยหรอืไม่? ภายในกีปี่? 

ทัง้นี้ การก าหนดอตัราการเตบิโตและเป้าหมายการพฒันา

พลงังานหมนุเวยีนแต่ละประเภท ใหม้ากหรอืน้อยแค่ไหนของ

ศกัยภาพ ขึน้อยูก่บัมมุมองและเหตุผลทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละคน 

แต่ละภาคส่วน ซึง่อาจจะใหค้วามส าคญัหรอืใหน้ ้าหนกัแตกต่างกนั

ไป 

เช่น บางคนใหค้วามส าคญักบัพลงังานแสงอาทติยม์ากทีสุ่ด 

แต่บางคนเน้นก๊าซชวีภาพ หรอืชวีมวลมากกว่า เป็นตน้ 

ดงันัน้ เราจงึชวนทดลองก าหนดเป้าหมายตามทีแ่ต่ละคน

เหน็ว่าเหมาะสม แลว้มาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัถงึความเหมาะสมใน

ดา้นต่างๆ ทัง้ประโยชน์ ตน้ทุน ความเป็นไปได ้และสิง่ทีค่วรจะเป็น 

เพื่อน าไปสู่แผนพลงังานจงัหวดัของทุกๆ ภาคส่วนรว่มกนั 
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~ 15 ~ 
 

ขัน้ท่ีส่ี ประโยชน์และต้นทุนต่างๆ ของแผนพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนทีท่ดลองก าหนดขึน้ 

 สิง่ทีส่ าคญัของการวางแผนพลงังานคอื หากพฒันาพลงังาน

ตามแผนแลว้ไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง? และตอ้งใชต้น้ทุนเท่าไรบา้ง? 

 ทัง้นี้ เพื่อใชเ้ป็นสิง่ส าคญัในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภาค

ส่วนต่างๆ ในสงัคมเกีย่วกบัการพฒันาพลงังานหมุนเวยีน ว่าจะ

ก าหนดใหเ้รว็หรอืชา้เพยีงใด มากหรอืน้อยแค่ไหน ส าหรบัจงัหวดั

ของเรา 

ส าหรบัประโยชน์และตน้ทุนทีท่ าการวเิคราะห ์จะครอบคลุม

ดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นเศรษฐกจิ-สงัคม 

  

ทีม่า: http://www.vcharkarn.com/varticle/38455 

http://news.springnewstv.tv/11189/ไทยถูกจดัอนัดบั-เสรภีาพทาง

เศรษฐกจิโลก-ดขีึน้   
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ด้านส่ิงแวดล้อม จะวเิคราะห ์

1) การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหาการ

เปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก หรอืปญัหา ‘โลกรอ้น’ โดยวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของระบบไฟฟ้า

ไทยในปจัจบุนั คอื 0.6 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดต่์อหนึ่งหน่วย 

2) การปล่อยมลพษิทางอากาศทีส่ าคญัไดแ้ก่ ซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์และออกไซดข์องไนโตรเจน ซึง่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของมนุษย ์และมผีลกระทบต่อตน้ไมแ้ละการเกษตรต่างๆ 

3) การวเิคราะหต์น้ทุนผลกระทบภายนอก ซึง่ไดแ้ก่ 

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมต่างๆ ทีป่ระเมนิมลูค่าออกมา

เป็นตวัเงนิ 

ทัง้นี้ จะวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าในจ านวนที่

เท่ากนัจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทีใ่ชถ่้านหนิ เน่ืองจากเป็น

ประเดน็ทีส่งัคมใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะในภาคใต้ 
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ด้านเศรษฐกิจและสงัคม จะวเิคราะห ์

 1) ตน้ทุนทีต่อ้งใชใ้น 3 ดา้นไดแ้ก่ การลงทุนในเทคโนโลย ี

เครือ่งจกัร และโรงไฟฟ้าต่างๆ ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการผลติ

ไฟฟ้าและบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร และค่าเชือ้เพลงิตลอดระยะเวลา

ด าเนินการผลติไฟฟ้า 

 2) การวเิคราะหผ์ลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

(GDP) โดยตน้ทุนต่างๆ จะวเิคราะหส์ดัส่วนทีต่อ้งน าเขา้จาก

ต่างประเทศกบัส่วนทีจ่า่ยเงนิอยู่ภายในประเทศ เช่น เทคโนโลยทีี่

ตอ้งน าเขา้กบัส่วนทีผ่ลติและขายโดยคนไทยเอง ค่าเชือ้เพลงิทีต่อ้ง

น าเขา้กบัเชือ้เพลงิทีม่อียูภ่ายในประเทศ เมือ่บวกรวมส่วนทีจ่่ายเงนิ

อยูภ่ายในประเทศ กจ็ะเป็นการสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 3) ผลต่อการลดการน าเขา้เชือ้เพลงิ เนื่องจากเราตอ้ง

น าเขา้น ้ามนั ถ่านหนิ และก๊าซธรรมชาตจิากต่างประเทศเพิม่ขึน้

เรือ่ยๆ ในขณะทีพ่ลงังานหมนุเวยีนทัง้ชวีมวลและก๊าซชวีภาพ เป็น

เชือ้เพลงิภายในประเทศ นอกจากนี้พลงังานหมุนเวยีนอกีหลาย

ประเภท ไม่มคี่าเชือ้เพลงิใดๆ จงึช่วยลดการน าเขา้เชือ้เพลงิ

พลงังานไดโ้ดยตรง 

 4) การสรา้งงาน เนื่องจากการพฒันาพลงังานหมุนเวยีนจะ

สรา้งรายไดห้มุนเวยีนภายในประเทศมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ
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ธรรมชาต ิถ่านหนิ และน ้ามนัอยา่งมาก จงึก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน

มากกว่า ซึง่การสรา้งงานส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ภายในจงัหวดัของเรา 

 5) การวเิคราะห ์ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุน ซึง่

เป็นการวเิคราะหภ์าพรวมของผลประโยชน์ในดา้นต่างๆ ทีเ่กดิ

ขึน้กบัสงัคม เปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทัง้หมดว่า มคีวามคุม้ค่าในการ

ลงทุนอยา่งไรบา้ง 
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ชวนรูจ้กั 

 

พลงังานหมนุเวียนประเภทต่างๆ 
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ชวนรู้จกั พลงังานกา๊ซชีวภาพ 

 

จากขยะอนิทรยีไ์รค้่าไมว่่าจะเป็นมลูสตัว ์เศษอาหาร หรอื

แมแ้ต่น ้าเสยีจากการแปรรปูสนิคา้เกษตร สามารถน าไปใชเ้ป็นก๊าซ

หุงตม้ หรอืน าไปเผาเพื่อใหไ้ดค้วามรอ้นหรอืผลติไฟฟ้าได ้
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ชวนรู้จกั พลงังานชีวมวล 

 

สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นเศษวสัดุจากการเกษตร เช่น เหงา้มนั

ส าปะหลงั กากปาลม์ รากและตอยางพารา ซงัขา้วโพด ใบและยอด

ออ้ย ฟางขา้ว กาบและกะลามะพรา้ว ฯลฯ สามารถน ามาเผาเพื่อใช้

ในการหุงตม้อาหาร หรอืใชผ้ลติไฟฟ้าได ้
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ชวนรู้จกั พลงังานน ้า 

 

เป็นพลงัจากธรรมชาตทิีส่ามารถน ามาสรา้งพลงังานได ้ไม่

ว่าจะเป็นการใชก้ระแสน ้าในการหมนุกงัหนัเพื่อผลติไฟฟ้า รวมถงึ

การใชแ้รงดนัน ้าในเครือ่งตะบนัน ้าเพื่อการสูบน ้าขึน้มาใชโ้ดยไม่

ตอ้งงอ้น้้ามนั 
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ชวนรู้จกั พลงังานแสงอาทิตย ์

 

ความรอ้นแรงของแสงอาทติย ์สามารถแปรเปลีย่นเป็น

พลงังานได ้ไมว่่าจะเป็นการผลติไฟฟ้า หรอืการผลติความรอ้น เช่น 

ตูอ้บผลติผลการเกษตร หรอืการท าน ้ารอ้นดว้ยแสงอาทติย ์
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ชวนรู้จกั พลงังานลม 

 

สายลมทีพ่ดัมา จะไมพ่ดัเลยผ่านไป หากเรารูจ้กัวธิทีีจ่ะ

น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เพราะแรงลมสามารถหมุนเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าได ้นอกจากนี้ ยงัมกีงัหนัลมเพื่อการสบูน ้า แทนการใชไ้ฟฟ้า

หรอืน ้ามนัอกีดว้ย 
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ชุมพร พ่ึงตนเองด้วยปาลม์ 

 

 

 

 

ศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนทีส่ าคญัของจงัหวดัชุมพร คอื 

พลงังานชวีมวลจากปาล์มน ้ามนั ซึ่งเมื่อรวมกบัพชือื่นๆ แล้ว จะมี

ศกัยภาพทัง้หมดประมาณ 1,668 เมกะวตัต ์

ในปจัจุบนั จงัหวดัชุมพรก็มพีลงังานชวีมวลขายไฟฟ้าเข้า

ระบบอยู่แลว้ประมาณ 43 เมกะวตัต์และก๊าซชวีภาพอกี 18 เมกะ

วตัต ์

ดังนัน้หากก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานชีวมวล

ภายในปี 2570 สกัครึง่หนึ่งของศกัยภาพทีม่อียู่ หรอืประมาณ 864 

เมกะวตัต ์

เมื่อรวมกบัเป้าหมายการพฒันาพลงังานลม ก๊าซชีวภาพ 

พลงัน ้าขนาดเลก็ และแสงอาทติย์อกี 196 เมกะวตัต์ จะรวมเป็น 

1,060 เมกะวตัต์ภายในปี 2570 ซึ่งโดยเปรยีบเทยีบแล้ว เท่ากบั

สามารถทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหนิหรอืโรงไฟฟ้านิวเคลยีรไ์ด ้1 โรง 

ชุมพรเป็นจงัหวดัทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าไม่มากนกั แต่มศีกัยภาพ

พลงังานหมนุเวยีนค่อนขา้งมาก จงึสามารถพฒันาใหเ้ป็น

จงัหวดัพลงังานหมุนเวยีน 100% ไดภ้ายใน 4 ปี 
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 ส่วนการใช้ไฟฟ้าของจงัหวดัชุมพร ในปี 2554 ใช้ไฟฟ้า

สูงสุดเท่ากบั 112 เมกะวตัต์ ซึง่หากการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

ต่อปี จะมคีวามตอ้งการไฟฟ้า 243 เมกะวตัตใ์นปี 2570 

 ทัง้น้ี หากก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลงังานของจงัหวดัชุมพรในปี 2570 ตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 

ปีของรฐับาล จะเท่ากบั 71 เมกะวตัต์ จงึมคีวามต้องการไฟฟ้าในปี 

2570 เท่ากบั 172 เมกะวตัต ์

 การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามแผนฯ จงึสามารถผลิต

ไฟฟ้าใหเ้พยีงพอกบัการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัชุมพรไดภ้ายใน 4 ปี 

 



~ 27 ~ 
 

แผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนดงักล่าว จะช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 3,500,000 ตนัต่อปี ลดการปล่อย

มลพษิก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 120,000 ตนัต่อปี 

 
ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม จะท าให้เกิดรายได้หมุนเวยีน

ภายในประเทศประมาณ 11,000 ล้านบาทต่อปี ลดการน าเข้า

เชือ้เพลงิประมาณ 2,900 ลา้นบาทต่อปี และก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน

กว่า 15,000 ต าแหน่ง 
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 การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามแผนฯ จะมกีารลงทุน

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตัง้แต่ประมาณ 400-800 ลา้นบาทต่อปี ในช่วง 5 ปี

แรก เพิม่ขึน้ไปจนถงึประมาณ 7,600 ลา้นบาทในปี 2570 

 
 แต่การลงทุนดงักล่าว ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อสงัคมใน

ดา้นต่างๆ ทีคุ่ม้ค่าตัง้แต่ปีแรก โดยมผีลตอบแทนทางสงัคม

ประมาณ 1.7 เท่าของการลงทุนในปีแรก และเพิม่ขึน้เป็น 2.3 เท่า

ของการลงทุนในปี 2570 
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นครศรีธรรมราช จงัหวดัใหญ่กพ่ึ็งตนเองได้ 

 

 

 

 

 ศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนทีส่ าคญัของนครศรธีรรมราช 

นอกจากพลงังานชวีมวล 647 เมกะวตัตแ์ลว้ ยงัมพีลงัลมอกี 350 

เมกะวตัต ์จงึก าหนดเป้าหมายการพฒันาภายในปี 2570 ไวท้ี ่552 

และ 335 เมกะวตัตต์ามล าดบั 

 เมือ่รวมกบัพลงัน ้าขนาดเลก็ ก๊าซชวีภาพ และพลงั

แสงอาทติยแ์ลว้ มเีป้าหมายรวม 1,164 เมกะวตัตห์รอืผลติไฟฟ้าได ้

4,966 ลา้นหน่วยต่อปีภายใน 15 ปี 

 

นครศรธีรรมราชเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ทีม่กีารพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนไม่มากนกั แต่ยงัมศีกัยภาพอกีมาก จงึสามารถ

พฒันาใหเ้ป็นจงัหวดัพลงังานหมุนเวยีน 100% ไดภ้ายใน 13 ปี 
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 แต่เนื่องจากเป็นจงัหวดัใหญ่ทีใ่ชไ้ฟฟ้าสงูสุด 320 เมกะ

วตัตใ์นปี 2554 ซึง่มากเป็นอนัดบัสองของภาคใต ้รองจากสงขลา 

จงึมเีป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใหไ้ด ้199 เมกะ

วตัตภ์ายในปี 2570 

การพฒันาตามเป้าหมายดงักล่าว จงัหวดันครศรธีรรมราช

จะใชเ้วลา 13 ปี กส็ามารถพึง่ตนเองดว้ยพลงังานหมนุเวยีนไดอ้ยา่ง

เพยีงพอ 

 
 

ในดา้นสิง่แวดลอ้ม การพฒันาพลงังานหมนุเวยีนตามแผนฯ 

จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดถ้งึ 3.4 ลา้นตนัต่อปี และลด

มลพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดอ้กี 95,000 ตนัต่อปี 
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ในดา้นเศรษฐกจิ จะสรา้งรายไดห้มุนเวยีนภายในประเทศ

กว่า 17,000 ลา้นบาทต่อปี ลดการน าเขา้เชือ้เพลงิ 3,100 ลา้นบาท

ต่อปี และยงัสรา้งงานอกี 31,000 ต าแหน่ง 
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การลงทุนตามแผนฯ ในแต่ละปี จะค่อยๆ เพิม่ขึน้จาก 739 

ลา้นบาทในปีแรก ไปจนถงึประมาณ 30,000 ลา้นบาทในปี 2570 

โดยจะสรา้งผลตอบแทนทางสงัคมสงูถงึประมาณ 1,600 ลา้นบาท

ในปีแรก ซึง่มากกว่าสองเท่าของเงนิลงทุน และผลตอบแทนทาง

สงัคมจะเพิม่ขึน้ไปถงึประมาณ 50,000 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 1.6 

เท่าของเงนิลงทุนในปี 2570 

จงึนับว่า เป็นการลงทุนทีส่รา้งผลตอบแทนทางสงัคมที่

คุม้ค่าอย่างมาก 
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กระบี่ การพ่ึงตนเองอนัดบัหน่ึงของประเทศ 

 

 

 

 

การมพีืน้ทีป่ลกูปาลม์เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ ท าให้

กระบีม่ศีกัยภาพพลงังานชวีมวลสงูถงึประมาณ 2,000 เมกะวตัต ์

และศกัยภาพก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรยีต่์างๆ อกีประมาณ 30 เม

กะวตัต ์

ตามขอ้มลูและการศกึษาวจิยั กระบี่มกีารผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานชวีมวลและก๊าซชวีภาพอยูแ่ลว้ประมาณ 73 เมกะวตัต ์อกี

ทัง้ยงัมศีกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนอื่นๆ อกี เช่น พลงังานลม 

แสงอาทติย ์และพลงัน ้าขนาดเลก็ 

หากทัง้ภาคเอกชนและชุมชน ช่วยกนัพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนอกี ควบคู่กบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน 

กระบีก่ส็ามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนไดเ้พยีงพอกบัการ

ใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัไดภ้ายใน 1 ปี 

การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนหลงัจากนัน้ จะช่วยใหจ้งัหวดั

อื่นๆ ในภาคใตแ้ละประเทศไทยโดยภาพรวม สามารถพึง่ตนเอง

ดว้ยพลงังานหมนุเวยีนไดเ้พิม่ขึน้ต่อไป 

ในปจัจบุนั กระบีม่กีารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนมากอยู่

แลว้ หากช่วยๆ กนั กจ็ะสามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีนทีม่อียูภ่ายในจงัหวดั ไดเ้พยีงพอ 100% ภายใน 1 ปี 
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ในดา้นการใชไ้ฟฟ้า กระบีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดในปี 

2554 ประมาณ 90 เมกะวตัต ์ซึง่จะเพิม่ขึน้เป็น 188 เมกะวตัตใ์นปี 

2570 แต่หากด าเนินการตามเป้าหมายของแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 

ปีของรฐับาล ความตอ้งการไฟฟ้ากจ็ะลดลงเหลอืประมาณ 133 เม

กะวตัต ์หรอืประมาณ 725 ลา้นหน่วยต่อปี 
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 การพฒันาตามร่างแผนพลงังานหมนุเวยีนฯ จ.กระบี ่จะ

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดถ้งึ 3,280,000 ตนัต่อปี และ

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทีใ่ชถ่้านหนิ จะสามารถ

ลดการปล่อยมลพษิซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดถ้งึ 122,000 ตนัต่อปี 
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 ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม จะลดการน าเขา้เชือ้เพลงิได้

ประมาณ 2,700 ลา้นบาทต่อปี และสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ประมาณ 10,900 ลา้นบาทต่อปี หากเปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้า

จากถ่านหนิ กย็งัสรา้งการเตบิโตสงูกว่าถงึ 6,000 ลา้นบาท 

 

 
 โดยภาพรวม จะมกีารลงทุนประมาณ 764 ลา้นบาทในปี 

2556 และเพิม่ขึน้จนถงึ 15,260 ลา้นบาทในปี 2570 แต่จะมี

ผลตอบแทนทางสงัคมสงูกว่าการลงทุนประมาณ 1.6 – 2.5 เท่า ซึง่

หมายถงึว่า ทุกการลงทุน 100 บาท สงัคมจะไดผ้ลตอบแทน 160 - 

250 บาท จงึเป็นการลงทุนทีม่คีวามคุม้ค่ามาก  
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สรุาษฎรธ์านี อีกแหล่งพลงังานของภาคใต้ 

 

 

 

 

 ศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มสีูง

มาก โดยเฉพาะชวีมวลทีม่ศีกัยภาพมากกว่า 2,000 เมกะวตัต ์และ

มกีารน ามาใชผ้ลติไฟฟ้าในปจัจบุนัแลว้ประมาณ 42 เมกะวตัต ์

 แต่สุราษฎรฯ์ กใ็ชไ้ฟฟ้าสงูมากเป็นอนัดบัสีข่องภาคใต ้

ดงันัน้หากลองตัง้เป้าหมายภายใน 15 ปี จะพฒันาพลงังานชวีมวล

สกัครึง่หนึ่งของศกัยภาพ เมื่อรวมกบัพลงังานหมนุเวยีนอื่นๆ และ

การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานอกี 187 เมกะวตัตแ์ลว้ 

สุราษฎรฯ์ จะสามารถพึง่ตนเองในการผลติไฟฟ้าไดภ้ายใน 9 ปี 

 

สุราษฎรธ์านี มศีกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนมาก แต่กม็กีารใช้

ไฟฟ้ามากเช่นกนั จงึสามารถผลติไฟฟ้าพึง่ตนเองดว้ยพลงังาน

หมนุเวยีนภายในจงัหวดั ไดเ้พยีงพอ 100% ภายใน 9 ปี 
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 การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนดงักล่าว จะก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์มากมายหลายดา้น โดยในดา้นสิง่แวดลอ้ม จะช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีก่่อปญัหา ‘โลกรอ้น’ จากประมาณ 

450,000 ตนัในปี 2558 ไปจนถงึ 4,700,000 ตนัในปี 2570 

 นอกจากนี้ยงัช่วยลดมลพษิต่างๆ ไดแ้ก่ ลดการปล่อยก๊าซ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 168,000 ตนัต่อปี และลดการ

ปล่อยก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนอกีประมาณ 156,000 ตนัต่อปี

ภายในปี 2570 

 
 หากวเิคราะหต์น้ทุนผลกระทบภายนอกในดา้นสิง่แวดลอ้ม

และสงัคมของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน จะต ่ากว่าถ่าน

หนิมาก จงึช่วยลดตน้ทุนผลกระทบตัง้แต่ประมาณ 900 ลา้นบาทใน

ปี 2558 ไปจนถงึ 18,000 ลา้นบาทในปี 2570 
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 ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาตามร่างแผนพลงังาน

หมนุเวยีนเพื่อการผลติไฟฟ้า จ.สุราษฎรธ์านี จะสรา้งการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึ 14,000 ลา้นบาทในปี 2570 

 การพฒันาเศรษฐกจิดงักล่าว ยงัสรา้งงานเพิม่ขึน้จนถงึ 

21,000 ต าแหน่งในปี 2570 ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้า

จากถ่านหนิแลว้ ยงัสรา้งงานมากกว่าถงึ 20,000 ต าแหน่ง 
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 อกีทัง้ยงัช่วยลดการน าเขา้เชือ้เพลงิใหก้บัประเทศเพิม่ขึน้

เรือ่ยๆ จนถงึประมาณ 4,000 ลา้นบาทในปี 2570 เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ 

 
 การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามรา่งแผนฯ จะตอ้งมกีาร

ลงทุนตัง้แต่ประมาณ 1,100 ลา้นบาทในปี 2557 ไปจนถงึ 20,000 

ลา้นบาทในปี 2570 ซึง่เป็นการลงทุนของหลายภาคส่วนทัง้ภาค

ธุรกจิเอกชน ชุมชน และภาครฐั 

 ทัง้นี้ การลงทุนดงักล่าว จะสรา้งผลตอบแทนทางสงัคม

ประมาณ 2,400 ลา้นบาทในปี 2557 จงึมคีวามคุม้ค่าตัง้แต่ปีแรก 

และผลตอบแทนทางสงัคมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึประมาณ 50,000 

ลา้นบาทในปี 2570 คดิเป็นผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุน

ประมาณ 1.8 – 2.6 เท่าของการลงทุนทัง้หมด  
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สตลู พลงัของจงัหวดัเลก็ 

 

 

 

 จงัหวดัสตูล มคีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดในปจัจบุนัประมาณ 

60 เมกะวตัต ์หรอืประมาณล าดบัที ่12 ของภาคใต ้แต่การพฒันา

พลงังานหมนุเวยีนในสตูลกม็น้ีอยมากเช่นกนั 

 แต่สตูลมศีกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนหลายดา้น โดยเฉพาะ

พลงังานชวีมวล 229 เมกะวตัต ์พลงัลม 55 เมกะวตัต ์และพลงังาน

แสงอาทติยท์ีม่ศีกัยภาพสงูมากในทุกจงัหวดัของประเทศไทย 

 หากเราลองก าหนดเป้าหมายภายในปี 2570 ในการพฒันา

ชวีมวล 168 เมกะวตัต ์พลงัลม 47 เมกะวตัต ์ควบคู่กบัพลงังาน

หมนุเวยีนอื่นๆ และการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานอกี 35 เม

กะวตัต ์สตูลจะผลติไฟฟ้าไดเ้พยีงพอกบัการใชข้องจงัหวดัใน 12 ปี 

 

สตูลใชไ้ฟฟ้าน้อย และมกีารพฒันาพลงังานหมุนเวยีนน้อยเช่นกนั 

แต่หากมุง่มัน่ในการพฒันา สตูลสามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีนไดเ้พยีงพอกบัการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัภายใน 12 ปี 
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 การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนดงักล่าว จะช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกประมาณ 18,000 ตนัในปี 2557 และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

จนสามารถลดไดถ้งึประมาณ 890,000 ตนัในปี 2570 

 นอกจากนี้ ยงัลดมลพษิอื่นๆ ไดแ้ก่ ลดการปล่อยก๊าซ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซดป์ระมาณ 20,000 ตนัและลดการปล่อยก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจนประมาณ 18,000 ตนัในปี 2570 อกีดว้ย 
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 ส าหรบัประโยชน์ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันา

พลงังานหมนุเวยีน จะสรา้งประโยชน์ในหลายดา้น ไดแ้ก่ สรา้ง

รายไดห้มุนเวยีนทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึประมาณ 5,000 

ลา้นบาทในปี 2570 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ

ในจ านวนทีเ่ท่ากนั กย็งัสรา้งรายไดห้มุนเวยีนทางเศรษฐกจิ

มากกว่าถงึประมาณ 2,800 ลา้นบาท 

 รา่งแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนฯ ดงักล่าว จะก่อใหเ้กดิ

การสรา้งงานเป็นจ านวนมากถงึ 9,400 ต าแหน่ง ซึง่สงูกว่าการผลติ

ไฟฟ้าจากถ่านหนิถงึประมาณ 9,100 ต าแหน่ง และยงัช่วยลดการ

น าเขา้เชือ้เพลงิของประเทศอกีประมาณ 780 ลา้นบาท 
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 การพฒันาตามร่างแผนพลงังานหมนุเวยีนฯ ตอ้งมกีาร

ลงทุนตัง้แต่ประมาณ 70 ลา้นบาทในปีแรกๆ และเพิม่ขึน้จนถงึ

ประมาณ 8,500 ลา้นบาทในปี 2570 

 ทัง้นี้การลงทุนดงักล่าว จะสรา้งผลตอบแทนทางสงัคมทีส่งู

มากตัง้แต่ 200 – 14,000 ลา้นบาท คดิเป็น 1.6 – 2.5 เท่าของการ

ลงทุน หรอืทุกการลงทุน 100 บาท สงัคมจะไดผ้ลตอบแทน 160 - 

250 บาท จงึเป็นการลงทุนทีม่คีวามคุม้ค่ามาก 
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ภาพรวมแผนพฒันาพลงังานหมนุเวียน 14 จงัหวดัภาคใต้ 

 

ทุกจงัหวดัสามารถจดัท าแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนของ

ตนเองได ้ดงันัน้ หากเราจดัท าแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนของ

แต่ละจงัหวดั จนครบ 14 จงัหวดัในภาคใต ้เราจะพบว่า 

ตรงัสามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนภายใน

จงัหวดัจนเพยีงพอกบัการใชไ้ฟฟ้าของจงัหวดัได ้100% ภายใน 9 

ปี ในขณะทีพ่ทัลุงจะใชเ้วลา 12 ปี 

อกีหลายจงัหวดั เช่น ระนอง ปตัตานี นราธวิาส และจงัหวดั

ส่วนใหญ่ในภาคใต ้จะใชเ้วลา 13-14 ปี ส่วนสงขลา จะใชเ้วลา 15 

ปี มเีพยีงจงัหวดัภเูกต็เท่านัน้ทีต่อ้งใชเ้วลามากกว่า 15-20 ปีในการ

พึง่ตนเองดว้ยพลงังานหมนุเวยีน 
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แต่ระบบสายส่งไฟฟ้าในปจัจบุนั เชื่อมโยงกนัทัง้ภาคใต้อยู่

แลว้ ดงันัน้การผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนจากจงัหวดัทีม่ ี

ศกัยภาพสงู เช่น กระบี ่ชุมพร สุราษฎรธ์านี และตรงั จะช่วยให้

ภาคใต ้พึง่ตนเองดว้ยพลงังานหมนุเวยีนไดเ้รว็ขึน้ 

ทีส่ าคญัคอื เป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

ตามแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี จ านวน 1,336 เมกะวตัตภ์ายในปี 

2570 ซึง่จะช่วยลดความตอ้งการไฟฟ้าสงูสุดของภาคใต ้จาก 4,590 

เมกะวตัต ์เหลอื 3,254 เมกะวตัตใ์นปีดงักล่าว 

ดงันัน้ภาคใตท้ัง้ 14 จงัหวดั จะผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมนุเวยีน ไดเ้พยีงพอกบัการใชไ้ฟฟ้าของทัง้ภาคใตไ้ดภ้ายใน 12 

ปี หลงัจากนัน้ภาคใต้จะส่งไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ไปช่วยภูมภิาค

อื่นๆ ของประเทศต่อไป 
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การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามแผนของ 14 จงัหวดั

ดงักล่าว จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดถ้งึ 27 ลา้นตนัต่อปี 

หรอืประมาณหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมดจาก

การผลติไฟฟ้าในปจัจบุนั และลดการปล่อยมลพษิซลัเฟอรไ์ด

ออกไซดไ์ดอ้กี 860,000 ตนัต่อปี หรอืเกอืบ 11 เท่าของโรงไฟฟ้า

ลกิไนตท์ีแ่มเ่มาะ จ.ล าปาง 

 
ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม จะสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เพิม่ขึน้จนถงึ 117,000 ลา้นบาทต่อปี ลดการน าเขา้เชือ้เพลงิ 

24,000 ลา้นบาทต่อปี และเกดิการสรา้งงานอกี 200,000 ต าแหน่ง 

ซึง่งานส่วนใหญ่ จะกระจายไปในทุกจงัหวดัของภาคใต ้

หากเปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าในจ านวนทีเ่ท่ากนัจาก

ถ่านหนิ จะเกดิประโยชน์น้อยกว่ากนัมาก โดยจะสรา้งการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเพยีง 53,000 ลา้นบาทและสรา้งงานประมาณ 8,700 

ต าแหน่งเท่านัน้  
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 การลงทุนตามร่างแผนพลงังานหมนุเวยีนฯ 14 จงัหวดั

ภาคใต ้จะเริม่จากประมาณ 5,000 ลา้นบาทในปี 2557 และเพิม่ขึน้

จนถงึ 188,000 ลา้นบาท 

แต่การลงทุนพฒันาพลงังานหมนุเวยีน จะสรา้ง

ผลตอบแทนทางสงัคมสงูถงึ 1.8 - 2.5 เท่าของการลงทุน กล่าวคอื 

ทุกการลงทุน 100 บาท สงัคมจะไดผ้ลตอบแทน 180 - 250 บาท 

จงึมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทุนอยา่งมาก 

ความส าเรจ็ของภาคใต้ คือ ความหวงัของประเทศ  
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ขัน้ท่ีห้า การขบัเคลื่อนและปฏบิตักิารตามแผน การ

ประเมนิผลและปรบัปรงุแผนของแต่ละจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง 

 การจดัท าแผนพลงังานจงัหวดัใหส้ามารถขบัเคลื่อนไดจ้รงิ 

จ าเป็นตอ้งสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในจงัหวดัของเรา 

โดยมแีนวทางทีส่ าคญัในการสรา้งการมสี่วนรว่มไดแ้ก่ 

การสือ่สาร ใหป้ระชาชนและชุมชน เขา้ใจถงึความส าคญั

ในการวางแผน ความเป็นไปไดใ้นการพึง่ตนเองดว้ยพลงังาน

หมนุเวยีน และประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชุมชนและจงัหวดัของเรา 

 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ กบัภาคส่วนต่างๆ ในจงัหวดั เช่น 

ภาคราชการ ภาคธุรกจิเอกชน สถาบนัการศกึษา องคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่ ชุมชน และสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลีย่นมุมมองและเหตุผลที่

แตกต่างกนัของแต่ละคน แต่ละภาคส่วน 

เช่น บางคนเหน็ว่า พลงังานหมนุเวยีนมรีาคาแพงและไม่

สามารถสรา้งความมัน่คงทางพลงังานได ้แต่บางคนเหน็ว่า พลงังาน

หมนุเวยีนเป็นทรพัยากรภายในประเทศทีส่ามารถน าไปสู่การ

พึง่ตนเองอยา่งยัง่ยนืได ้เป็นตน้ 

 การจดัตัง้กลไกขบัเคลือ่น เช่น คณะกรรมการระดบั

จงัหวดัทีป่ระกอบดว้ยหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาครฐั ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ และผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นตน้ 
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 การขบัเคลื่อนแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนจงัหวดัให้มี

พลงั จ าเป็นตอ้งมกีารเชื่อมโยง ทัง้การเชื่อมโยงกบัการวางแผนและ

ปฏบิตักิารพลงังานชุมชน ซึง่เป็นการลงมอืท าจรงิ โดยอาจจะ

พฒันาพลงังานหมุนเวยีนในระดบัครวัเรอืน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 

หรอืเครอืขา่ยพืน้ทีใ่นรปูแบบอื่นๆ อนัเป็นหวัใจส าคญัในการ

ขบัเคลื่อนแผนพลงังานหมนุเวยีนจงัหวดัใหเ้ป็นจรงิ 

 การเชื่อมโยงทีส่ าคญัอกีดา้นหน่ึง คอื การเชื่อมโยงกนั

หลายจงัหวดั จนเป็นระดบัภาค และการเชื่อมโยงเขา้สู่แผนพฒันา

ก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ หรอืแผนพดีพี ี(Power Development 

Plan) อนัเป็นแผนแมบ่ททีก่ าหนดการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและการ

พฒันาระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ เพื่อปรบัเปลีย่นการวางแผน

พลงังาน จากเดมิทีเ่ป็นแบบ “สัง่การจากบนลงล่าง” ใหก้ลายเป็น 

“การวางแผนทีย่ดึโยงจากล่างขึน้บน” 
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การเรียนรู้และลงมือท าอย่างยัง่ยืนระดบัชุมชน 

 

 หวัใจส าคญัในการวางแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีน

จงัหวดั คอื การลงมอืท าจรงิในการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนระดบั

ชุมชน เพื่อไมใ่หเ้ป็นแผนซึง่จดัท าขึน้มาเฉยๆ แต่เป็นแผนทีย่ดึโยง

กบัการขบัเคลื่อนในชุมชนต่างๆ ของจงัหวดั 

 หลายชุมชน มโีอกาสไดเ้รยีนรูพ้ลงังานหมนุเวยีนหลาย

รปูแบบ แต่ไมไ่ดล้งมอืท าจรงิ จงึมแีนวทางในการเรยีนรูแ้บบลงมอื

ท าจรงิไปพรอ้มกนั 

ตวัอยา่งเช่น จดัการฝึกอบรมแบบ ‚ท าจรงิ เสรจ็จรงิ‛ โดย

ในระหว่างฝึกอบรม ไมไ่ดน้ัง่ฟงัอยา่งเดยีว แต่จะไดท้ าเตา หรอืถงั

หมกั หรอือื่นๆ เสรจ็อบรม สามารถขนกลบัไปเริม่ผลติพลงังาน

ใชไ้ดเ้ลย 

ในตอนแรก อาจจะเน้นชกัชวนกลุ่ม ‚หวัไว ใจสู‛้ ในชุมชน

มาฝึกอบรมแบบ “ท าจรงิ เสรจ็จรงิ” ก่อน เมือ่กลุ่มนี้น าพลงังาน

หมนุเวยีนกลบัไปใชง้านจรงิในชุมชน สามารถผลติพลงังานไดจ้รงิ

ใหค้นในชุมชนเหน็จรงิแลว้ ค่อยน าไปสู่การขยายผลต่อไป 

เช่น อาจพจิารณาไปจดัฝึกอบรมทีชุ่มชน หรอืส่งเสรมิให้

กลุ่มหวัไว ใจสู ้เป็นช่างชุมชน ทีช่่วยซ่อมแซมบ ารงุรกัษาใหเ้พื่อน

บา้น หรอืไปเป็นวทิยากรใหชุ้มชนอื่นๆ ต่อไป 
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 หลายกลุ่ม หลายชุมชน มคีวามเชีย่วชาญ จนสามารถท า

ผลติภณัฑพ์ลงังานชุมชนขาย เช่น ขายเตาแก๊สชวีมวล ขายเสาไฟ

โซลารเ์ซลล ์ขายกงัหนัน ้าผลติไฟฟ้า เป็นตน้ หรอืรบัจดัฝึกอบรม 

หรอืจดักระบวนการเรยีนรูใ้นการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน จงึขยบั

จาก การลดรายจา่ยจากการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ไปสู่การสรา้ง

รายไดจ้ากการท าพลงังานหมนุเวยีน 

 กลุ่มชุมชนเหล่านี้ หลายกลุ่มไมไ่ดด้ าเนินการแบบธุรกจิที่

มุง่ท าก าไรเป็นหลกั แต่ด าเนินการแบบกจิการเพื่อสงัคม เพื่อขยาย

การใชพ้ลงังานหมนุเวยีนไดอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยประกอบการเอง 

บรหิารเงนิทุนและความเสีย่งเอง จงึไมจ่ าเป็นตอ้งรอเงนิทุน

สนบัสนุนโครงการเป็นรอบๆ ไป 

การด าเนินการเป็นกจิการเพื่อสงัคม มคีวามยากและความ

ทา้ทายหลากหลายดา้น แต่กเ็ป็นแนวทางพฒันาและขยายผล

พลงังานหมนุเวยีนทีม่คีวามยัง่ยนืมากกว่าการรบัทุนเป็นโครงการ 

ซึง่ในปจัจบุนัน้ี กจิการเพื่อสงัคมดา้นพลงังานชุมชน ไดร้วมตวักนั

เป็น “เครือข่ายมานะ Energy มานี Power” เพื่อเสรมิหนุนซึง่กนั

และกนั โดยมมีลูนิธนิโยบายสุขภาวะ เป็นผูป้ระสานงานเครอืขา่ย  
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การจดัการแหล่งเงินทุนและกองทุนในแต่ละจงัหวดั 

 

 แหล่งเงนิทุนส าหรบัการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนในชุมชน 

ส่วนใหญ่เป็นเงนิสนบัสนุนมาจากภายนอกชุมชน เช่น งบประมาณ

จากกระทรวงพลงังาน หน่วยงานภาครฐัต่างๆ องคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่ หรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ 

แต่ปญัหาทีส่ าคญัคอื เมือ่เงนิสนบัสนุนจากภายนอกหมดลง 

การพฒันาพลงังานชุมชนกม็กัจะหยดุไปดว้ย 

 ทางออกทีส่ าคญั ในการจดัการเงนิสนบัสนุนจากภายนอก

ใหเ้กดิความยัง่ยนืมากขึน้ คอื การจดัการเป็นกองทุนหมุนเวยีน 

โดยใหช้าวบา้นทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการใชพ้ลงังานชุมชน เช่น ลด

รายจ่ายไดจ้รงิ ตอ้งผ่อนจ่ายเงนิกลบัมาทีก่องทุน เพื่อหมนุเวยีนไป

สนบัสนุนการขยายผลในรอบต่อๆ ไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง แมเ้งนิ

สนบัสนุนจะหมดลงแลว้กต็าม 

 แหล่งเงนิทุนทีส่ าคญัอกีแหล่งหนึ่ง มาจากภายในชุมชนเอง 

ตัง้แต่การจ่ายเงนิของตนเอง เพื่อซือ้ผลติภณัฑห์รอืไปเรยีนรูก้ารท า

พลงังานชุมชน เช่น เตาแก๊สชวีมวล หรอืถงัหมกัก๊าซชวีภาพ ฯลฯ 

 นอกจากนี้ หลายชุมชน มกีารจดัการกลุ่มออมทรพัยข์อง

ชุมชนในหลายรปูแบบ กเ็ป็นอกีช่องทางหนึ่งในการพจิารณาจดัสรร

เงนิบางส่วน เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวยีนในการพฒันาพลงังานชุมชน 
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 ในแต่ละจงัหวดั ควรมกีารจดัตัง้กองทุนเพื่อสนบัสนุนการ

พฒันาพลงังานหมุนเวยีนและการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

โดยกระจายเงนิจากกองทุนอนุรกัษ์พลงังาน ทีด่ าเนินงานมาตัง้แต่ปี 

2538 แต่ชุมชนส่วนใหญ่ทีล่งมอืพฒันาพลงังานชุมชน ไมส่ามารถ

เขา้ถงึกองทุนนี้ได ้

 รวมทัง้ควรกระจายเงนิจากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ทีม่ ี

วตัถุประสงคข์อ้หนึ่งในการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ไปเป็น

กองทุนในแต่ละจงัหวดั โดยในการกระจายเงนิใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ

จงัหวดั ควรค านึงถงึปจัจยั 6 ประการ ไดแ้ก่ 

1) จ านวนประชากรของจงัหวดั 

2) ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานของจงัหวดั 

3) ศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีนของจงัหวดั 

4) ประสทิธผิลการใชเ้งนิกองทุนในแต่ละปี 

ทัง้ในดา้นพลงังาน เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม  

5) จ านวนครวัเรอืนในจงัหวดัทีย่งัเขา้ไมถ่งึระบบไฟฟ้า  

6) อตัราผกผนัของรายไดต่้อหวั (หมายถงึ จงัหวดัทีม่ ี

รายไดม้าก จะจดัสรรเงนิกองทุนใหน้้อย)  
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สนใจทดลองวางแผนพลงังานจงัหวดั 

ดไูด้ท่ีเวบไซท ์http://www.southdevplan.com 

 

 มลูนิธนิโยบายสุขภาวะ รว่มกบัมลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ

และบรษิทั opendream รว่มกนัจดัท าโปรแกรมส าหรบัประชาชน 

เพื่อทดลองวางแผนพลงังานจงัหวดัของเรา เพื่อสนบัสนุนการ

เรยีนรูข้องประชาชนในการทดลองวางแผนพลงังานหมุนเวยีนเพื่อ

ผลติไฟฟ้าส าหรบัจงัหวดัของตนเอง 

ในปจัจบุนั ไดจ้ดัท าขอ้มลูของ 14 จงัหวดัภาคใตก่้อน และ

จะรว่มมอืกบัภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อขยายใหค้รบทุก

จงัหวดัต่อไป 

การวางแผนพลงังานจงัหวดัในโปรแกรมนี้ เป็นการทดลอง

ก าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนของจงัหวดัเราในปี 

2570 โดยพจิารณาจากในปจัจุบนัน้ีว่า จงัหวดัของเรา มกีารผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนอยูเ่ท่าไร? แลว้จงัหวดัของเรามี

ศกัยภาพทีจ่ะพฒันาพลงังานหมุนเวยีนแต่ละประเภทเพิม่ขึน้ไดส้กั

เท่าไร? 

จากนัน้ จงึทดลองก าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีนแต่ละประเภทจากปี จากปจัจบุนัจนถงึปี 2570 ว่า ในแต่

ละปี จะเตบิโตเพิม่ขึน้มากน้อยแค่ไหน? 
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เมือ่ท่านก าหนดอตัราการเตบิโตของพลงังานหมนุเวยีนแต่

ละประเภทเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านสามารถดผูลการวเิคราะหไ์ดว้่า 

จงัหวดัของท่าน จะพึง่พาพลงังานหมนุเวยีนไดท้ัง้หมดเลยหรอืไม่? 

ภายในกีปี่? 

นอกจากนัน้ โปรแกรมจะวเิคราะหป์ระโยชน์ต่างๆ ตามรา่ง

แผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนทีท่่านไดก้ าหนดขึน้ ไดแ้ก่ 

 จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและลดการปล่อยมลพษิได้

เท่าไร? 

 จะสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ลดการน าเขา้

เชือ้เพลงิจากต่างประเทศในการผลติไฟฟ้า และจะสรา้งงาน 

มากน้อยเพยีงใด? รวมทัง้จะประหยดัตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิใน

แต่ละปีเท่าไร? 

 ตอ้งใชเ้งนิลงทุนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนเท่าไร? รวมทัง้

ตน้ทุนค่าด าเนินการผลติไฟฟ้า ซึง่จะค่อยๆ เพิม่ขึน้ในแต่

ละปี 

 โดยภาพรวมของผลประโยชน์และตน้ทุนทัง้หมด โปรแกรม

จะวเิคราะห ์ผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทุน ว่า การ

พฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามแผน มคีวามคุม้ค่าในการ

ลงทุนอยา่งไรบา้ง?  
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