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 การวิจัยเร่ืองแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสาํคญัของพลงังานสีเขียว และการวิเคราะห์ดา้นนโยบายพลงังานสี

เขียวในประเทศไทย ศึกษาประสิทธิผลของการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมาใชเ้พ่ือลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางและขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินการตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวในประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และใชก้ารสมัภาษณ์กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศ

ไทย จากหน่วยงานภาครัฐจาํนวน 10 ท่าน และจากองคก์รท่ีไม่ใช่องคก์รของรัฐจาํนวน 2 ท่าน โดย

การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาทาํการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis เพ่ือหาแนวทางใน

การปฏิบติตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบว่า นโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทยเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมการ

พฒันาพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก เช่น 

พลงังานแสงอาทิตย  ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล การพฒันาพลงังานสีเขียวในประเทศไทยมีแหล่ง

พลงังานสีเขียวท่ีมีศกัยภาพเหมาะแก่การนาํมาใชง้าน และยงัเป็นการเพิ ่มทางเลือกดา้นพลงังาน

ให้กบัประเทศอีกดว้ย พลงังานสีเขียวมีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้ภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศดีข้ึน แทนการนาํเขา้เช้ือเพลิงกลุ่มพลงังานฟอสซิล ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงข้ึน 

และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดม้ากข้ึนในแง่ต่างๆ ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการลดมลพิษต่างๆ 

ท่ีเกิดจากการใชเ้ช้ือเพลิงจากฟอสซิล ดา้นสังคม เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้

พลงังานสีเขียวอาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคได้ ทางดา้นความคุม้ค่าของงบประมาณท่ี

นาํมาใชใ้นการดาํเนินการดา้นพลงังานสีเขียวนั้น พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีจากการศึกษา

พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุนสาํหรับประเทศไทย เน่ืองจากปริมาณพลงังานท่ีผลิต



(4) 

ไดก้บัมลูค่าของการลงทุนยงัไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากมีการลงทุนในมูลค่าท่ีสูงทางดา้นอุปกรณ์

และเทคโนโลยใีนการดาํเนินการ  

 แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทยนั้น จากการศึกษามี 8 

แนวทางด้วยกัน คือ 1) การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศในทุกขั้นตอน 2) การสนับสนุนและส่งเสริม

ดา้นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว รวมทั้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มลู 3) การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการวิจยัในโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั 4) การสนบัสนุนโครงการท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการดาํเนินการน้อย แต่ให้

ผลประโยชน์มาก และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ของประชาชน 5) การเพิ่ม

ศกัยภาพในการพฒันาดา้นกระบวนการในการบริหารจัดการ และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับ

นโยบายพลงังานสีเขียว ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 6) ส่งเสริมการวิจยัดา้นเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว เพ่ือลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 7) การกาํหนดมาตรการ

ในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชดัเจนโดยภาครัฐ และ 8) การนาํกฎหมายมาบงัคับใชใ้นการ

ดาํเนินการด้านพลงังานสีเขียวอย่างจริงจัง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวในประเทศไทย เพ่ือลดภาวะมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดมูลค่าการนาํเขา้

พลงังาน และเพ่ือความย ัง่ยนืดา้นพลงังานต่อไปในอนาคต 
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 The objectives of this study are to study the importance of green energy and to analyze 

green energy policy in Thailand, to investigate effectiveness of green energy policy for 

greenhouse gases reduction and hence to suggest guidelines for the implementation of green 

energy policy in Thailand. This research is a qualitative research. Data were collected by using 

documents and interviewing involved people and related units of the green energy policy i.e. 

government agencies and non-government organizations. The data obtained from the study were 

analyzed using SWOT Analysis to determine the guidelines of the green energy policy in 

Thailand. 

 The research found that a policy to promote green energy use does not affect 

environment or have a little effect such as solar energy and biomass energy. Thailand has an 

appropriate green energy sources which has high and positive impact on environment, economic 

and social. For economical impact, green energy will be replaced some fossil fuel and so reduce 

use of fossil fuel. For social impact, it helps to promote communities and a private sector to use 

green energy more as it is worth to do. From an analysis of green energy policy, solar energy is 

not worth to invest in Thailand in the present because the amount of energy produced compare to 

the value of the investment is not consistent and equipment for producing solar energy has high 

price. Guidelines for the implementation of green energy policy in Thailand include; 1) Support 

and give opportunities to people in community in participation in the use of green energy in every 

steps; 2) Support knowledge and understanding on green energy as well as its information; 3) 

Support and promote research projects that have a possibility to implement green energy policy; 
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4) Support projects which use a less resources but have high impact and do not affect ecosystem 

and well- being of citizen; 5) Enhance a process of management and an implementation of green 

energy to be consistent in all sectors; 6) Promote research related to green energy technology so 

as to reduce reliance on foreign technology; 7) Determine the implemented and related measures 

of green energy use and; 8) Use law for enforcing an implementation of green energy policy to 

reduce environmental pollution and reduce imports of energy leading to a sustainable energy in 

the future. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการศึกษาวิจยัเพ่ือจัดทาํวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สาํเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของกระทรวง

พลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก และกรีนพีซ

สาํนกังานประเทศไทย ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการใหส้มัภาษณ์ และให้ความช่วยเหลือในส่วน

ของเอกสารท่ีนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี จึงทาํใหก้ารเก็บขอ้มลูสาํหรับการศึกษา

มีความสมบูรณ์ครบถว้น 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และคําแนะนําในการเรียน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รศ. ดร.วิสาขา ภู่จินดา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการทาํวิทยานิพนธใ์นคร้ัง

น้ี โดยไดช้ี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้คาํปรึกษาและคอยกระตุ้นเตือนให้มีการเก็บ

ขอ้มลู ประมวลผล และวิเคราะห์สาํเร็จอย่างรวดเร็ว อีกทั้ งตอ้งขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมพร แสง

ชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีช่วยพิจารณา แกไ้ข และเพิ่มเติมแนวความคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วิจยัในคร้ังน้ี รวมไปถึงการใหค้วามช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีในคณะ คุณวนิดา พ่ึงพินิจ ท่ีคอยอาํนวย

ความสะดวก ประสานงาน และดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน รวมทั้ งการวิจยัในคร้ังน้ี

โดยตลอด ขอบคุณคุณอนุชา โส๊ะโหรน สาํหรับเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีสุดทา้ย รวมถึง

เงินทุนในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี รวมทั้ งให้คาํปรึกษาในยามท่ีสับสนกับชีวิต ขอบคุณคุณ

ศศิธร วีระอาชากุล ผูจ้ดัการหน่วยงานท่ีอนุเคราะห์เร่ืองการลางานกรณีเร่งด่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การศึกษา และท่ีสาํคญัตอ้งขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัยิ ่งในทุกกรณี 

ขอขอบคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีคดัเลือกให้ขา้พเจา้เขา้มาศึกษาในคณะฯ สุดทา้ย

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ จส. 9 ทั้ง 60 คน ท่ีน่ารักยิ ่ง สาํหรับทุกส่ิงทุกอย่างตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทั้ ง

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการท่องเท่ียว ทุกกาํลงัใจและแรงสนบัสนุนท่ีกล่าวมา ส่งผลให้

วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ที่มาและความสําคญัของการวจิยั  

 

ปัจจุบนัสถานการณ์สภาวะโลกร้อนดูยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากภยั

พิบติัท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยสาเหตุหลกัของสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจาก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน 

(CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นตน้ ซ่ึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือน

กระจกท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากท่ีสุดในโลก โดยจากรายงาน Trend in Global 

CO2 Emissions: 2012 (Jos, Olivier and Jeroen, 2012) พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2543-2554 มีปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดส์ะสมรวมทั้งหมด 420,000 ลา้นตนัโดยมีสาเหตุมาจากการกระทาํของมนุษย ์

ไดแ้ก่ การตดัไมท้าํลายป่า การเผาไหมข้องนํ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ และจากขอ้มูลของกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (2554จ) กระทรวงพลงังาน ว่าดว้ยเร่ืองสถิติพลงังานของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2554 (Thailand Energy Statistics 2011) พบว่า ในปี พ.ศ. 2550-2554 มีปริมาณ

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จากแหล่งปลดปล่อย 3 อนัดบัแรกในประเทศไทย ดงัแสดง

ในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1  ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในปี พ.ศ. 2550-2554 

 

แหล่งปลดปล่อย CO2 ปริมาณการปลดปล่อย CO2 (พนัตนั) 

2550 2551 2552 2553 2554 

ภาคพลงังานไฟฟ้า 82,087 83,370 81,797 82,517 82,033 

ภาคการขนส่ง 54,554 52,380 55,342 54,015 53,675 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 42,318 45,023 42,786 44,108 43,965 

รวม 195,847 198,146 197,657 198,059 197,508 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554จ. 

 

จากขอ้มลูปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ของประเทศไทยท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

ของโลกท่ีกล่าวไวใ้นข้างตน้ จะเห็นไดว้่าในภาคพลงังานไฟฟ้า และภาคขนส่ง มีปริมาณการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณท่ีสูงเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ และเน่ืองจากว่า

พลงังานท่ีเป็นสาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นั้น เป็นแหล่งท่ีสามารถ

นาํพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มาใชใ้นการผลิตได ้เช่น พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีไดม้าจากแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่หมดไป เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ลม 

นํ้ า คล่ืน ชีวมวล หรือแมแ้ต่ขยะมูลฝอย เป็นตน้ ซ่ึงพลงังานดงักล่าวจดัไดว้่าเป็น พลงังานสีเขียว 

(Green Energy) ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มเม่ือมีการนาํมาใชง้าน และเป็น

พลงังานท่ีไม่มีวนัหมดสิ้นไปจากโลกนัน่เอง สาํหรับประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนรูปของพลงังานสี

เขียวมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการดาํเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีได้

มีการนาํพลงังานสีเขียวดงักล่าวมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ขนาด 1 เมกะวตัต์ ท่ีเข่ือนสิรินธร (เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเม่ือ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์ขนาด 500 กิโลวตัต์ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กงัหันลม ท่ีอ่างเก็บนํ้ า

ตอนบนของเข่ือนลาํตะคอง ขนาด 2.5 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าทา้ยเข่ือน

ชลประทานต่างๆ เป็นตน้ 

จากความตระหนักท่ีเพิ่มมากข้ึนเก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังานและความตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชพ้ลงังาน ส่งผลใหเ้กิดการตอบรับต่อนโยบายดา้นการจดัการและการ

อนุรักษ์พลงังานของภาครัฐต่อหน่วยงานต่างๆ ในขณะท่ีภาครัฐเองไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ี

ส่งเสริมใหม้าตรการดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ืองในการดาํเนินการมากยิ ่งข้ึน เช่น 
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แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (Alternative 

Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) และแผนอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) 

(Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan: 2011-2030) รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาล

ท่ีส่งเสริมดา้นการผลิตและการพฒันาดา้นพลงังานภายในประเทศ เป็นตน้ ทั้งน้ีถึงแมว้่ารายละเอียด

ในนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในปัจจุบนัมิไดก้ล่าวถึงพลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานสีเขียวท่ี

เป็นรูปธรรมมากนกั ซ่ึงจะเนน้ไปทางดา้นพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือก แต่ในความเขา้ใจ

ของหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้มได้หมายรวมถึงพลงังาน

ดงักล่าวเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ท่ีตอบสนองดา้นพลงังานสีเขียวในปัจจุบนั 

เช่น โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตย ์ของศูนยบ์ริการและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี โครงการโซล่าฟาร์ม เพาเวอร์ (เลย1) ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอ

วงัสะพุง จงัหวดัเลย ของบริษทัเอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

จากการตอบสนองและการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีต่อนโยบายดา้นการ

อนุรักษ์พลงังานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงพลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานสีเขียว ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก ดังนั้ น

การศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย จะทาํให้ทราบ

ถึงศกัยภาพของการใชพ้ลงังานดงักล่าวในประเทศ ความเหมาะสมของการดาํเนินการ ความพร้อม

และความร่วมมือทางดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผลลพัทท่ี์เกิดข้ึนหากมีการนาํพลงังานดงักล่าวมา

ใชเ้พ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ เช่น การเปล่ียนแปลงปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

ของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนจากการใชพ้ลงังานในประเทศ เป็นตน้  

 

1.2  คาํถามการวจิยั  

  

1)  นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงไร และการนาํนโยบายพลงังาน

สีเขียวมาใชส่้งผลใหเ้กิดความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินการหรือไม่ 

2)  แนวทางในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์  

 

 1)  เพ่ือศึกษาความสาํคญัของพลงังานสีเขียวและวิเคราะห์นโยบายดา้นพลงังานสีเขียว 

ในประเทศไทย 
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 2)  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมาใชเ้พ่ือลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในประเทศไทย 
 3)  เพ่ือศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวใน

ประเทศไทย 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

  

 1)  ไดท้ราบถึงรายละเอียดของนโยบายพลงังานสีเขียว เทคโนโลยีดา้นพลงังานสีเขียวใน

ประเทศไทยและการนาํเทคโนโลยดีา้นพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทย 

 2)  ไดท้ราบถึงผลของการดาํเนินการของนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

 3)  ไดข้อ้เสนอแนะและมาตรการสาํหรับการนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกับนโยบาย

ดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย 

 4)  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทยได้

ในอนาคต 

 

1.5  ขอบเขตการวจิยั  

 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย  

มีขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นเน้ือหา: นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวท่ีใชใ้นประเทศไทย พลงังานหมุนเวียนท่ีมีการ

นาํมาใชใ้นประเทศไทย และจดัเป็นพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบ

นอ้ยมาก (พลงังานสีเขียว) 

2)  ดา้นประชากร (ดา้นพ้ืนท่ี): หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย

ดา้นพลงังาน หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการ หรือองคก์รท่ีไม่ใช่

องคก์รของรัฐ (NGO) ในประเทศไทยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

3)  ดา้นเวลา: การดาํเนินการตามนโยบายดา้นพลงังานในอดีตจนถึงปี พ.ศ. 2555 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การทาํให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์ของนโยบาย เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ฏิบัติโดยให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อหลักเกณฑ์ 

มาตรการ และแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายนั้นๆ 

นโยบายพลังงานสีเขียว (Green Energy Policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทาํ 

หรือการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยรัฐบาลไดท้าํการตดัสินใจและกาํหนด

ไวล่้วงหนา้เพ่ือช้ีนาํใหมี้กิจกรรมหรือการกระทาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวเกิดข้ึน เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก ําหนดไว้ โดยมีการวางแผน  การจัดทําโครงการ วิ ธีการบริหารหรือ

กระบวนการดาํเนินงาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองของพลงังานสีเขียว ดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและความตอ้งการของประชาชนภายในประเทศ 

พลงังานสีเขยีว (Green Energy) หมายถึง พลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด เป็นพลงังานธรรมชาติ ท่ีไม่มีวนัหมดสิ้น ในท่ีน้ีหมายถึง

พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมาจากแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนอยูต่่อเน่ือง

ไม่หมดไป เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ลม นํ้ า คล่ืน ชีวมวล ขยะมลูฝอย เป็นตน้  

 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ไดใ้ชแ้นวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารขอ้มลูงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณา ซ่ึงประกอบดว้ย 

 2.1  การพฒันาดา้นพลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานทดแทนในประเทศไทย 

 2.2  นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย 

 2.3  นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของต่างประเทศ 

 2.4  แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบาย และการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

 2.5  ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 2.6  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  การพฒันาด้านพลังงานหมุนเวยีนหรือพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

 

 2.1.1  คาํจาํกดัความ 

พลงังาน ตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายถึง 

ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยู่ในตัวของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลงังานหมุนเวียน และ

พลงังานสิ้นเปลือง และให้ความหมายรวมถึงส่ิงท่ีอาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า 

เป็นต้น โดย “เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซ

ธรรมชาติ เช้ือเพลิงสังเคราะห์ ไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ขยะ และส่ิงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนดในราชกิจจานุเบกษา (กระทรวงพลงังาน, 2555ก) 

 พลังงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือพลังงานสิ้ นเปลือง 

(Nonrenewable Energy) และพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยพลงังานสิ้นเปลือง คือ 

พลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น ถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมถึงก๊าซ
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ธรรมชาติ และพลงังานหมุนเวียน คือ พลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวียนมาใชไ้ดอี้ก เช่น ก๊าซชีวภาพ 

เช้ือเพลิงชีวภาพเหลว พลงังานชีวมวลของแข็ง พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานนํ้ า พลงังาน

แสงอาทิตย์ พลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลง พลงังานคล่ืน และพลงังานลม ส่วนพลงังานทดแทน  หมายถึง 

พลงังานท่ีนําเข้ามาใช้แทนปิโตรเลียมนําเข้า ซ่ึงแบ่งตามแหล่งท่ีมาเป็น 2 ประเภท คือ พลงังาน

ทดแทนจากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป เรียกว่า พลงังานสิ้นเปลือง และพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึง 

เรียกว่า พลงังานหมุนเวียน ซ่ึงประเภทของพลงังานทดแทนท่ีนาํมาพิจารณา ประกอบดว้ย ถ่านหิน 

พลงังานไฮโดรเจน ก๊าซธรรมชาติ หินนํ้ ามนั พลงังานนิวเคลียร์ ก๊าซมีเทนจากเหมืองถ่านหิน ทราย

นํ้ ามนั เช้ือเพลิงชีวภาพเหลว ก๊าซชีวภาพ พลงังานชีวมวลของแข็ง พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังาน

นํ้ า พลงังานแสงอาทิตย  ์พลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลง พลงังานคล่ืน และพลงังานลม  เป็นต้น (กระทรวง

พลงังาน, 2555ก) 

 และจากรายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทย ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน (2554ข) กระทรวงพลงังาน ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวด้งัน้ี 

 “พลงังานทดแทน” ประกอบดว้ย พลงังานหมุนเวียน เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลงังานทดแทน

อ่ืนๆ ท่ีใชแ้ทนปิโตรเลียม 

“พลงังานหมุนเวียน” ประกอบดว้ย พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม ไฟฟ้าพลงันํ้ า ชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลง และพลงังานคล่ืน 

ซ่ึงจากคําจาํกัดความดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า “พลงังานสีเขียว” ในท่ีน้ีคือ พลงังาน

หมุนเวียน ซ่ึงเป็นพลงังานทดแทนประเภทหน่ึง ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการนาํมาใช ้

และในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ทาํการศึกษาพลงังานสีเขียว 3 ประเภทด้วยกันคือ พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานนํ้ า และชีวมวล ซ่ึงเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีมีการใชเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย 

 

2.1.2  พลงังานหมุนเวยีนหรือพลงังานทดแทน 

พลงังานหมุนเวียน เป็นพลงังานธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปจะหมายถึง

พลงังานท่ีไม่มีวนัหมดและเป็นพลงังานท่ีไม่มีมลพิษ ไดแ้ก่ พลงังานชีวมวล พลงังานความร้อนใต้

พิภพ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า พลงังานจากปรากฎการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลง พลงังาน

คล่ืน ไฮโดรเจน เซลลเ์ช้ือเพลิง เป็นตน้  

 พลงังานชีวมวล (Bio-Energy) หมายถึง พลงังานท่ีได้จากชีวมวลต่างๆ ได้แก่ พืชผลทาง

การเกษตร (Agricultural Crops) เศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural Residues) ไมแ้ละเศษไม ้

(Wood and Wood Residues) ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (Waste Streams) โดยผ่าน
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กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลงังานในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ีคือ การเผาไหมโ้ดยตรง การผลิตก๊าซ 

การหมกั การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเหลวจากพืช 

 พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ หมายถึง พลงังานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อนท่ีถูกกกัเก็บอยู่

ภายใตผ้วิโลก โดยปกติแลว้อุณภูมิภายใตผ้วิโลกจะเพิ่มข้ึนตามความลึก กล่าวคือ ยิง่ลึกลงไปอุณภูมิจะ

ยิ ่งสูงและในบริเวณส่วนล่างของชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือความลึกประมาณ 25-30 

กิโลเมตร อุณภูมิจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีตรงจุด

ศนูยก์ลางโลก อุณภูมิอาจจะสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ มกัพบใน

บริเวณท่ีเรียกว่า Hot Spots คือบริเวณท่ีมีการไหลหรือแผ่กระจายของความร้อนจากภายใตผ้ิวโลก

ข้ึนมาสู่ผวิดินมากกว่าปกติและมีค่าการเปล่ียนแปลงของอุณภูมิตามความลึก (Geothermal Gradient) 

มากกว่าปกติประมาณ 1.5 ถึง 5 เท่า เน่ืองจากบริเวณดงักล่าว เปลือกโลกมีการเคล่ือนท่ี ทาํให้เกิดรอย

แตกของชั้นหิน ปกติแลว้ขนาดของแนวรอยแตกท่ีผวิดินจะใหญ่และค่อย  ๆเล็กลงเม่ือลึกไปใตผ้ิวดิน 

และเม่ือมีฝนตกลงมาในบริเวณนั้นก็จะมีนํ้ าบางส่วนไหลซึมลงไปภายใตผ้วิตามแนวรอยแตกดงักล่าว 

นํ้ าจะไปสะสมตวัและรับความร้อนจากชั้นหินท่ีมีความร้อนจนกระทัง่นํ้ ากลายเป็นนํ้ าร้อนและไอนํ้ า 

แลว้จะพยายามแทรกตวัตามแนวรอยแตกของชั้นหินข้ึนมาบนผวิดิน และปรากฏให้เห็นในรูปของบ่อ

นํ้ าร้อน นํ้ าพุร้อน และไอนํ้ าร้อน เป็นตน้ 

 พลงังานลม หมายถึง ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของอุณภูมิ ความ

กดดนับรรยากาศ และแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเร็วลมและกาํลงั

ลม เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่า ลมเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมีอยู่ในตวัเอง พลงังานลมจึงเป็นพลงังานท่ีมี

อยูท่ัว่ไป  และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการนาํมาใชป้ระโยชน์อย่างไม่รู้จกัหมดสิ้น

โดยใชก้งัหันลมเป็นอุปกรณ์ช่วยท่ีใชใ้นการเปล่ียนพลงังานลมออกมาเป็นพลงังานในรูปอ่ืนๆ เช่น 

พลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานกล 

 พลงังานแสงอาทิตย ์คือ พลงังานจากการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย ์เป็นตน้กาํเนิดของวฏัจกัร

ของส่ิงมีชีวิต ทาํใหเ้กิดการหมุนเวียนของนํ้ าและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลงังานแสงอาทิตย ์จดัเป็น

หน่ึงในพลงังานหมุนเวียนและพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้ งเกิดใหม่ไม่

สิ้นสุด ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การใช้พลังงาน

แสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตความร้อน  

 พลงังานนํ้ า เป็นพลงังานท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ไดเ้ม่ือมีการกกัเก็บไวเ้พ่ือเป็นการสะสมกาํลงั 

โดยการก่อสร้างเข่ือนหรือฝายปิดลาํนํ้ าท่ีมีระดับความสูงเป็นพลงังานศกัย ์และผนันํ้ าเขา้ท่อไปยงั

เคร่ืองกงัหนันํ้ าขบัเคล่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ า ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างกาํลงัโดยการอาศยัพลงังาน
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ของนํ้ าท่ีเคล่ือนท่ี ปัจจุบนัน้ีพลงังานนํ้ าส่วนมากจะถูกใชเ้พ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้า การชลประทาน 

เป็นตน้ 

 พลงังานจากปรากฎการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลง เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตย ์

โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นแนวเดียวกนั วงจรการข้ึนลงของนํ้ าในมหาสมุทรน้ีจะสอดคลอ้ง

กบัระยะเวลาการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก ความแตกต่างของนํ้ าทะเลระหว่างช่วงท่ีข้ึนสูงและ

ช่วงท่ีตํ่าถือไดว้่าเป็นพลงังานศกัยอ์นัหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพ่ือนาํมาผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า

เพ่ือทดแทนพลงังานจากนํ้ ามนัได ้

 พลงังานคล่ืน หมายถึง พลงังานของคล่ืนผิวมหาสมุทร เป็นการเก็บเก่ียวเอาพลงังานท่ีลม

ถ่ายทอดใหก้บัผวินํ้ าในมหาสมุทรเกิดเป็นคล่ืนวิ ่งเขา้สู่ชายฝั่งและเกาะแก่งต่างๆ พลงังานคล่ืนเป็น

พลงังานท่ีไม่มีวนัหมดรูปแบบหน่ึง การผลิตไฟฟ้าจากคล่ืนยงัไม่ใช่เทคโนโลยีท่ีแพร่หลาย ซ่ึง

ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่สามารถใชใ้หผ้ลจริงได ้

 พลงังานไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ถือไดว้่าเป็นพลงังานเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ี้มี

ประสิทธิภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ได้รับการคาดหมายและยอมรับว่าจะเป็น

แหล่งเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัอย่างมากในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือเกิด

การเผาไหมก้บัก๊าซออกซิเจน โดยจะมีไอนํ้ าเป็นผลพลอยได ้ซ่ึงแตกต่างจากเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ท่ีให้

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นผลพลอยได ้ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) นอกจากน้ี

ยงัสามารถนาํก๊าซไฮโดรเจนไปผลิตกระแสไฟฟ้า โดยป้อนเขา้เซลลเ์ช้ือเพลิง (Fuel Cell) ซ่ึงขณะน้ี

นักวิจัยได้ให้ความสนใจในการพัฒนาเซลล์เช้ือเพลิงมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพของเซลล์เช้ือเพลิงมีค่าสูงกว่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ มาก  ทาํให้พลงังาน

ไฮโดรเจนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนํามาใช้ทดแทนพลงังานดั้ งเดิม  (พงษ์เทพ พินัย

นิติศาสตร์, 2549) 

 

2.2  นโยบายพลังงานของประเทศไทย 

 

 2.2.1  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2544 

           (รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร) 

รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์ พฒันา และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ

สมดุลกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ และลดการพ่ึงพาแหล่งพลงังานจาก

ต่างประเทศ ดงัน้ี 
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 2.2.1.1  ส่งเสริมการใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน โดยสนบัสนุนใหมี้การพฒันาการ

ใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นทรัพยากรภายในประเทศ ให้เป็นแหล่งพลงังานหลกัของ

ประเทศอยา่งจริงจงั 

 2.2.1.2  ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่ง

สาํรวจพฒันาและจดัหาแหล่งพลงังานทดแทน รวมทั้งสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีนว

ใหม่ เพ่ือการประหยดัพลงังาน 

  2.2.1.3  มุ่งเนน้การจดัการดา้นพลงังานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ

ภาคการผลิต และสร้างเสถียรภาพดา้นราคาของพลงังาน โดยดาํเนินมาตรการการเงิน การคลงั และ

แนวทางการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม (พงษเ์ทพ พินยันิติศาสตร์, 2549) 

 

2.2.2  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2548 

          (รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร) 

 เน่ืองจากสภาวะการณ์ท่ีราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีมีราคาสูงข้ึนและมีความผนัผวน รัฐบาล

ในขณะนั้นจึงมีการท่ีจะดาํเนินนโยบายพลงังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัของระบบการผลิต การขนส่ง 

และการดาํรงชีวิตของประชาชน เพ่ือให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการนําเข้า

พลงังาน และการพฒันาพลงังานทางเลือกท่ีประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน รวมทั้ งการ

พฒันาก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในภูมิภาค และเพิ่ม

มลูค่าในประเทศโดยการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและอุตสาหกรรมผลิต

พลงังานชีวภาพ ส่งเสริมการใชเ้อทานอลและไบโอดีเซลท่ีเป็นผลมาจากวตัถุดิบทางการเกษตร เพ่ือ

ทดแทนนํ้ ามนั (พงษเ์ทพ พินยันิติศาสตร์, 2549) 

 

 2.2.3  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2549 

           (รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร) 

 เป็นนโยบายท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยดัการใช้พลงังาน การพฒันา และใช้

ประโยชน์พลงังานทดแทน การสํารวจและพฒันาแหล่งพลงังาน ทั้ งภายในประเทศและนอก

ประเทศ รวมถึงเขตการพฒันาร่วมกนักบัประเทศเพ่ือนบา้น การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด การ

กาํหนดโครงสร้างราคาพลงังานท่ีเหมาะสม และการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลงังานให้

เหมาะสม โดยแยกงานนโยบายและการกาํกบัดูและใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขนัใน

ธุรกิจพลงังานในการระยะยาว และการศึกษาวิจยัดา้นพลงังานทางเลือก (พงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์, 

2549) 
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2.2.4  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2551  

           (รัฐบาลนายสมคัร สุนทรเวช) 

นโยบายพลังงานท่ีอยู่ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลของ  นายสมัคร  สุนทรเวช 

นายกรัฐมนตรีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 18-20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 ในส่วนของนโยบาย

พลงังาน ขอ้ท่ี 3.4 หนา้ 16-17 (สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2554: 

100-102) มีใจความสาํคญั ดงัน้ี 

  2.2.4.1  สร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานดว้ยการจดัหาพลงังานให้เพียงพอต่อ

การพฒันาประเทศ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนสาํรวจและพฒันา

พลงังานทั้ งจากในประเทศ เขตพ้ืนท่ีพฒันาร่วม และจากประเทศเพ่ือนบา้นให้มากข้ึน รวมทั้ ง

ส่งเสริมความร่วมมือดา้นพลงังานกบัต่างประเทศ 

  2.2.4.2  ส่งเสริมให้การกาํกบัดูแลกิจการพลงังานให้มีราคาพลงังานท่ีเหมาะสม 

เป็นธรรม และก่อใหเ้กิดการแข่งขนัลงทุนในธุรกิจพลงังาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ บริการ และ

ความปลอดภยัท่ีดี 

  2.2.4.3  พฒันาและวจิยัพลงังานทดแทนทุกรูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ งศึกษาวิจยัและเตรียมความพร้อมเพ่ือ

การตดัสินใจและพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงและพลงังานท่ีสอดคลอ้งกบั

ทอ้งถิ่น 

  2.2.4.4  ส่งเสริมการประหยดัพลงังานอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้ งสนับสนุน

การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมี

มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม 

  2.2.4.5  ส่งเสริมการพฒันา ผลิต และการใชพ้ลงังานควบคู่ไปกบัการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมกลไกพฒันาพลงังานท่ีสะอาด รวมทั้ งให้ความสาํคญักบัการจดัการกา๊ซเรือน

กระจกเพ่ือช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน 

 

2.2.5  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2551  

           (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

นโยบายพลังงานท่ีอยู่ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในส่วนของนโยบาย

พลงังาน ขอ้ท่ี 4.4 หน้าท่ี 26-27 (สาํนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 

2554: 100-102) มีใจความสาํคญั ดงัน้ี 
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 2.2.5.1  พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน โดยจดัหา

พลงังานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งสํารวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากบัประเทศเพ่ือนบา้นในระดบัรัฐบาลเพ่ือ

ร่วมพฒันาแหล่งพลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าใหมี้การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เพ่ือลดความ

เส่ียงดา้นการจดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้า

ขนาดเลก็มาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ มาใชป้ระโยชน์ใน

การผลิตไฟฟ้า 

  2.2.5.2  ดําเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดย

สนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล 

เช่น แก๊สโซฮอล ์(E10, E20 และE85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์เป็นตน้ เพ่ือเสริมสร้างความ

มัน่คงดา้นพลงังาน ลดภาวะมลพิษ และเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนับสนุนให้มีการผลิต

และใช้พลงังานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

รวมทั้งสนบัสนุนการใชก้๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งใหม้ากข้ึน โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 

  2.2.5.3  กาํกบั ดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็น

ธรรมต่อประชาชน โดยกาํหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม และเอ้ือต่อการพฒันาพืช

พลงังาน รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการผ่านกลไกตลาดและกองทุน

นํ้ ามนั เพ่ือให้มีการใช้พลงังานอย่างประหยดัและส่งเสริมการแข่งขัน และการลงทุนในธุรกิจ

พลงังาน รวมทั้งพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 

  2.2.5.4  ส่ง เสริมการอนุ รักษ์และประหย ัดพลังงาน  ทั้ งในภาคครัว เรือน 

อุตสาหกรรม บริการ และขนส่ง โดยรณรงคใ์หเ้กิดวินยัและสร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน

และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชน

ในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ประหยดัพลงังานและมาตรการ สนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใชไ้ฟฟ้า

ในช่วงการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดรวมทั้งการวิจยัพฒันาและกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐาน

อาคารประหยดัพลงังาน ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบ

รางเพ่ือใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังาน

ของประเทศ 
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  2.2.5.5  ส่งเสริมการจดัหาและการใช้พลงังานท่ีให้ความสําคัญต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดมาตรฐานดา้นต่างๆ รวมทั้ งส่งเสริมให้

เกิดโครงการกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และลด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 

 2.2.6  คาํแถลงนโยบายด้านพลงังานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2554 

 นโยบายพลงังานท่ีอยู่ในคาํแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย นางสาวยิ ่งลกัษณ์ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัองัคารท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (กระทรวงพลงังาน, 

2554) มีใจความสาํคญั ดงัน้ี 

  2.2.6.1  ส่งเสริมและผลกัดันให้อุตสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายได้ให้

ประเทศ ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังาน

และพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางธุรกิจพลงังานของภูมิภาคโดยใชค้วามไดเ้ปรียบเชิงภูมิยทุธศาสตร์ 
  2.2.6.2  สร้างเสริมความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังาน

และระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งใหมี้การกระจายแหล่งและประเภทพลงังานให้มี

ความหลากหลาย เหมาะสม และย ัง่ยนื 

  2.2.6.3  กาํกบัราคาพลงังานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะทอ้น

ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ ามนัให้เป็นกองทุนสาํหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วน

การชดเชยราคานั้นจะดาํเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใชก้๊าซธรรมชาติมากข้ึนใน

ภาคขนส่ง และส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ละไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

  2.2.6.4  ส่งเสริมการผลิต การใช ้ตลอดจนการวิจยัและพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก โดยตั้ งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 

ภายใน 10 ปี ทั้งน้ี ให้มีการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (แผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี พ.ศ. 2555- 2564) 

  2.2.6.5  ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษ์พลงังานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดบั

การใชพ้ลงังานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพฒันาอยา่งครบวงจร ส่งเสริมการใช้

อุปกรณ์และอาคารสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาดเพ่ือลด

ก๊าซเรือนกระจกและแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตสาํนึกของผูบ้ริโภคในการใชพ้ลงังานอย่าง

ประหยดั และมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นระบบจริงจงัและต่อเน่ืองทั้ งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และ

ภาคครัวเรือน (แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554- 2573) (กระทรวงพลงังาน, 2554) 
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จากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) ซ่ึงมีสาระสาํคญัมาจาก การท่ีประเทศ

ไทยตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั โดยขอ้มูลของปี พ.ศ. 2554 พบว่า ร้อย

ละ 60 ของความตอ้งการพลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้มาจากการนาํเขา้ โดยมีสดัส่วนการนาํเขา้นํ้ ามนั

สูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใชน้ํ้ ามนัทั้ งหมดภายในประเทศ และยงัมีแนวโน้มจะสูงข้ึนอีก

เพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไดท้นักบัความตอ้งการใชง้าน การ

พฒันาพลงังานทดแทนอยา่งจริงจงั จะช่วยลดการพ่ึงพาและการนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลงังาน

ชนิดอ่ืน และยงัช่วยกระจายความเส่ียงในการจดัหาเช้ือเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของประเทศซ่ึงเดิม

ตอ้งพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกัมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลงังานทดแทน ถือเป็นหน่ึงในเช้ือเพลิง

เป้าหมายท่ีคาดว่าจะสามารถนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติไดอ้ย่างมีนัยสาํคญั 

โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลมแบบทุ่งกงัหนัลม พลงันํ้ าขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 

และขยะ และหากเทคโนโลยีพลงังานทดแทนเหล่าน้ีมีตน้ทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่าง

กวา้งขวาง อาจทาํใหส้ามารถพฒันาให้เป็นพลงังานหลกัในการผลิตไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทยได้

ในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

  1)  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นหน่ึงในพลงังาน

หลกัของประเทศ ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลและการนาํเขา้นํ้ ามนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนในอนาคต โดยใน

แผนน้ีจะไม่รวมเป้าหมายการพฒันาก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 

  2)  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 

  3)  เพ่ือเสริมสร้างการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียว

แบบครบวงจร 

  4)  เพ่ือวิจยัพฒันาส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขนั

ในตลาดสากล 

โดยในการขบัเคล่ือนเก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นพลงังานตามแผน AEDP นั้น ไดแ้สดงให้เห็น

ถึงเป้าหมายของกาํลงัการผลิตพลงังานในรูปแบบต่างๆ ของประเทศไทยท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 10 ปี

ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2564) โดยเป้าหมายของพลงังานแต่ละประเภทท่ีระบุไวใ้น AEDP มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  พลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 

       (1)  พลงังานแสงอาทิตย ์เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนัท่ี 

75.48 MW เป็น 2,000 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งการพฒันาตามกรอบส่งเสริมการพฒันาแผน 

AEDP  
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       (2)  พลงังานลม เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนัท่ี 7.28 

MW เป็น 1,200 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

       (3)  ไฟฟ้าพลงังานนํ้ า เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนัท่ี 

86.39 MW (ไม่รวมระบบสูบกลบัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัของ กฟผ. คือลาํตะคอง 1- 2, 500 MW) เป็น 

1,608 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

       (4)  พลงังานจากขยะ เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนั 13.45 

MW เป็น 160 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

       (5)  ชีวมวล เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนั 1,751.86 MW 

เป็น 3,630 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 

       (6)  ก๊าซชีวภาพ เพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิตรวมในปัจจุบนั 138 MW 

เป็น 600 MW ภายในปี พ.ศ.2564 

  2)  พลงังานรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตไฟฟ้า  

 จากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) 

กระทรวงพลงังาน เก่ียวกบัพลงังานรูปแบบใหม่ท่ีสามารถนาํมาผลิตกระแสไฟฟ้าได ้และคาดว่าใน

อนาคตน่าจะมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ 

       (1)  พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ จะมีการเพิ่มกาํลงัการผลิตจากกาํลงัการผลิต

รวมในปัจจุบนั 350 kW เป็น 1 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 แต่เน่ืองจากพลงังานความร้อนใตพิ้ภพมี

ขีดจาํกดัอยูท่ี่แหล่งพลงังานท่ีมีในประเทศไทย เป็นแหล่งท่ีให้ความร้อนไดไ้ม่สูงมาก บวกกบัเป็น

แหล่งพลงังานรูปแบบใหม่ หากมีการพฒันาดา้นพลงังานชนิดน้ีข้ึนในประเทศ จาํเป็นท่ีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งจะตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหชุ้มชนรับทราบ และขอ้จาํกดัสุดทา้ยของการพฒันาดา้น

พลงังานชนิดน้ีคือ จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยจีากต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการพฒันาแหล่งพลงังาน

ดงักล่าวดว้ย ส่งผลใหห้ากจะมีการดาํเนินการตามแนวทางในการพฒันาพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ

จะตอ้งมีการพฒันาแผนท่ีศกัยภาพ รวมทั้ งเทคโนโลยีดา้นพลงังานชนิดน้ีข้ึนภายในประเทศก่อน 

นอกจากนั้ นการประเมินความเป็นไปได้ของความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานชนิดน้ีด้วย

เทคโนโลยรูีปแบบต่างๆ การประเมินความคุม้ค่า การประเมินผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีต้องดําเนินการก่อนมีการพัฒนานําพลังงานรูปแบบดังกล่าวมาใช้

ภายในประเทศ 

       (2)  พลงังานจากคล่ืนและกระแสนํ้ าทะเล (Tidal and Current Energy) เป็น

พลงังานท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีการผลิตภายในประเทศไทย แต่มีเป้าหมายท่ีจะผลิตใหไ้ด ้2 MW ภายในปี 
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พ.ศ. 2564 แต่ยงัมีขอ้จาํกดัอยูว่่า ยงัไม่มีขอ้มูลและการประเมินดา้นศกัยภาพของพลงังานดงักล่าว 

เพ่ือนาํมาประยกุตแ์ละนาํมาใชใ้นการปฏิบติัทางดา้นการใชง้านในประเทศ 

       (3)  พลงังานไฮโดรเจนและระบบสะสมพลงังาน เป็นพลงังานท่ียงัมีขอ้จาํกดั

ในการวางแผนดา้นการวิจยั และการพฒันาการวิจยัในประเทศยงัไม่กวา้งขวาง ขาดการสนับสนุน

ดา้นงบประมาณท่ีต่อเน่ือง รวมทั้งยงัตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศในการดาํเนินการดว้ย 

  3)  พลงังานทดแทนในภาคขนส่ง (ทดแทนการใชน้ํ้ ามนั) 

  ในส่วนน้ีจะประกอบด้วย พลงังานท่ีจะนาํมาใชใ้นการทดแทนนํ้ ามนัซ่ึงมีอยู่ 3 

ประเภทดว้ยกัน คือ เอทานอล (เช้ือเพลิงทดแทนนํ้ ามนัเบนซิน) ไบโอดีเซล (เช้ือเพลิงทดแทน

นํ้ ามนัดีเซล) และเช้ือเพลิงใหม่ท่ีทดแทนนํ้ ามนัดีเซลในอนาคต ไดแ้ก่ สบู่ดาํ สาหร่ายนํ้ าจืด- นํ้ าเค็ม 

ดีโซฮอล ์เป็นตน้ 

  4)  พลงังานทดแทนเพ่ือการผลิตความร้อน (Renewable Heat)  

  พลงังานท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีจะเป็นพลงังานทดแทนท่ีนาํมาใชเ้ป็นความร้อนท่ีใชใ้น

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซหุงตม้ นํ้ ามนัเตา LPG และถ่านหิน ซ่ึง

ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP: พ.ศ. 2555-2564) 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ก. 
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จากขอ้มลูท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ภายในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีประเทศจะได้รับจากการ

พฒันาดา้นพลงังาน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงผลประโยชน์ท่ีประเทศจะไดรั้บจากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

       ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) (AEDP) 

 

 แผนฯ เดิม REDP 15 ปี แผนฯ ใหม่ AEDP 25% ใน 

10 ปี 

ด้านพลงังาน 

- % การทดแทนฟอสซิล 

- กาํลงัการผลิตไฟฟ้า MW จากพลงังาน

ทดแทน 

- ปริมาณความร้อน (ktoe) 

- เช้ือเพลิงชีวภาพ (ลล/ วนั) 

 - % ทดแทนนํ้ ามนั 

 

12% (20% เม่ือรวม NGV) 

5,604 MW 

 

7,433 

13.5 

14% 

 

25% (ไม่รวม NGV) 

9,201 MW 

 

9,335 

39.97 

44% 

ด้านเศรษฐกจิ 

- ลดการนาํเขา้นํ้ ามนั 

- ส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน 

 

460,000 ลา้นบาท/ ปี 

382,240 ลา้นบาท/ ปี 

 

574,000 ลา้นบาท 

442,000 ลา้นบาท 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

- การลด CO2 

- รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการขายคาร์บอนเครดิต 

 

42 ลา้นตนั/ ปี ในปี 2565 

14,000 ลา้นบาท/ ปี 

 

76 ลา้นตนั/ ปี ในปี 2564 

23,000 ลา้นบาท 

ด้านการพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

- แผนงานวิจยั 

 

ไม่มี 

 

มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน (55-59) 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ก. 

 

 จากมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการพฒันาด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ AEDP แสดงให้เห็น

ว่า กลุ่มพลงังานทดแทนท่ีเป็นพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงจากการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึงพลงังานสีเขียวนั้น 

ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ซ่ึงหากพิจารณา
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จากเป้าหมายของกาํลงัการผลิตท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2564 ตามแผน AEDP พบว่า มีพลงังาน

หมุนเวียน 3 ประเภทท่ีจดัเป็นพลงังานสีเขียวท่ีไดมี้การวางเป้าหมายของกาํลงัการผลิตไวใ้นแผน 

AEDP คือ พลงังานชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานไฟฟ้าจากนํ้ า ตามลาํดบั ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจในการศึกษาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย โดยจะทาํ

การวิเคราะห์จากพลงังาน 3 ประเภทดงักล่าว 

ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่างๆ ของพลงังานสีเขียวทั้ ง 3 ชนิด อาทิเช่น ปริมาณ

วตัถุดิบท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ การนาํมาใชป้ระโยชน์จริงในปัจจุบนั มูลค่าการดาํเนินการและการ

ลงทุน พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการดาํเนินโครงการ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยการศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นพลงังานดงักล่าว และจากขอ้มลูดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 

2.3  นโยบายพลังงานของต่างประเทศ 

 

 จากข้อมูลนโยบายด้านพลังงานของประเทศท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าตาม

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ AEDP 

(Alternative Energy Development Plan: 2012-2021) มุ่งพฒันาดา้นพลงังานทดแทนเพ่ือการผลิต

ไฟฟ้าภายในประเทศ ดงันั้ นผูว้ิจยัจึงไดมี้การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมในส่วนของนโยบาย

พลงังานของต่างประเทศโดยพิจารณาถึงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทนท่ีนาํมาใชใ้นการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าของแต่ละประเทศโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 จากขอ้มูลในรายงาน Global Status Report 2010 (REN21, 2011) ซ่ึงมีรายละเอียดว่า 

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนในต่างประเทศไดมี้การริเร่ิมในปี ค.ศ.1987 ซ่ึง

ภายหลงัไดมี้การต่ืนตวัในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมา 

และเร่ิมมีนโยบายท่ีชดัเจนช่วงปี ค.ศ. 2006-2011 ประเทศท่ีมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน

สูงไดแ้ก่ จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนั อินเดีย และญ่ีปุ่น โดยจีนมีศกัยภาพในการผลิตไฟฟ้าดว้ย

พลงังานหมุนเวียนไม่รวมพลงันํ้ าขนาดใหญ่อยูท่ี่ 62 พนัลา้นวตัต์ สหรัฐอเมริกา 52 พนัลา้นวตัต ์

เยอรมนั 42 พนัลา้นวตัต์ สเปน 25 พนัลา้นวตัต์ อินเดีย 14 พนัลา้นวตัต์ และ ญ่ีปุ่น 9 พนัลา้นวตัต ์

โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  กาํลงัผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนในปี พ.ศ. 2552 (หน่วย พนัลา้นวตัต)์ 

 

เทคโนโลยี จํานวน 

ในโลก 

ประเทศ 

กําลัง 

พัฒนา 

EU- 

27 

จีน สหรัฐ 

อเมริกา 

เยอรมัน สเปน อินเดีย ญ่ีปุ่ น 

พลงัลม 159.0 40.0 75.0 25.8 35.1 25.8 19.2 10.9 2.1 

พลงันํ้ าขนาดเลก็ 60.0 40.0 12.0 33.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 

ชีวมวล 54.0 24.0 16.0 3.2 9.0 4.0 0.4 1.5 0.1 

แผงโซล่าเซลล ์ 21.0 0.5 16.0 0.4 1.2 9.8 3.4 0 2.6 

พลงัความร้อนใต้

พิภพ 

11.0 5.0 0.8 0 3.2 0 0 0 0.5 

พลงัแสงอาทิตย์

แบบตม้นํ้ าเดือด  

0.7 0 0.2 0 0.5 0 0.2 0 0 

พลงันํ้ าข้ึนนํ้ าลง 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 

รวม 305.0 110.0 120.0 62.0 52.0 42.0 25.0 14.0 9.0 

 

แหล่งที่มา: REN21, 2011. 

 

 ในปี พ.ศ.2552 มีประเทศมากกว่า 85 ประเทศใชน้โยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน

โดยมีเป้าหมายการใชพ้ลงังานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 5-30 จากพลงังานท่ีมีในประเทศ และมีการ

กาํหนดประเภทของพลงังานหมุนเวียนท่ีต้องการให้มีการใชแ้ตกต่างกนัตามแหล่งพลงังานท่ีมี

โดยทัว่ไปแลว้จะมีเป้าหมายสิ้นสุดภายในปี ค.ศ. 2020 โดยประเทศท่ีมีความกา้วหน้าดา้นการผลิต

พลงังานไฟฟ้าไดแ้ก่ ประเทศบราซิล ท่ีมีเป้าหมายท่ีร้อยละ 75 ของกาํลงัผลิตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2030 

อินเดียมีการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์20 พนัลา้นวตัต์ในปี ค.ศ. 2022 และเคนย่ากาํหนดให้มีการใช้

พลงัความร้อนใตพิ้ภพ 4 พนัลา้นวตัต์ในปี ค.ศ. 2022 มีประเทศอย่างน้อย 83 ประเทศมีนโยบาย

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียน โดยนโยบายท่ีใช ้คือ 

  1)  นโยบายรับซ้ือไฟฟ้าโดยการทาํสัญญาระยะยาว (Feed-In Tariff) คือ การทาํ

สัญญาระยะยาวกับผูผ้ลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน  ด้วยราคาค่าไฟฟ้าท่ีแตกต่างไปตาม

เทคโนโลย ียกตวัอยา่ง เช่น เทคโนโลยกี๊าซชีวภาพ จะไดรั้บราคาค่าไฟฟ้าท่ีตํ่ากว่าเทคโนโลยีแผง

โซล่าเซลล ์โดยราคาท่ีไดเ้ป็นไปตามเงินลงทุนและตน้ทุนการผลิต โดยจุดมุ่งหมายของเทคโนโลย ี

คือ การประกนัราคาให้มีความแน่นอนในระยะเวลาตลอดช่วงสัญญาเพ่ือให้การลงทุนคุม้ทุน 
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ประเทศส่วนมากเร่ิมตน้นโยบายน้ีในปี ค.ศ. 2005 ไดเ้กิดแรงขบัเคล่ือนของนโยบายน้ีอย่างจริงจงั

ทาํใหเ้กิดการร่างและปรับเปล่ียนนโยบายใหมี้ประสิทธิภาพเพิ ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  2)  นโยบาย Renewable Portfolio Standard (RPS) คือ การกาํหนดภาระให้กบั

ผูผ้ลิตไฟฟ้ากระแสหลกั ตอ้งมีสัดส่วนการผลิตดว้ยพลงังานหมุนเวียนตามท่ีรัฐกาํหนด โดยจะมี

การออกใบรับรอง (Certified) ให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียน และสามารถขายใบรับรอง

ใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้ากระแสหลกั ซ่ึงเป็นการใชก้ลไกการตลาดเพ่ือสร้างการแข่งขนั เพ่ือประสิทธิภาพ

ท่ีดีกว่า มีการนาํไปใชใ้น 10 ประเทศ ทัว่โลก โดยตั้งเป้าไวท่ี้ 5-20% ของกาํลงัผลิตดั้ งเดิม ตวัอย่าง

ประเทศท่ีมีการใชน้โยบายน้ี คือ ประเทศองักฤษ นอกเหนือจากนโยบาย Feed-In Tariif และ 

Renewable Portfolio Stand ในแต่ละประเทศไดมี้การคิดคน้มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ย

พลงังานหมุนเวียนอีกหลายมาตรการ คือ นโยบาย Net Metering คือ การท่ียอมใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าขนาด

เลก็มากสามารถขายไฟฟ้าท่ีเหลือจากการใชง้านโดยการหกัลบท่ีมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งไว ้ซ่ึงสามารถ

ช่วยลดความยุง่ยากในการทาํสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเหมือนผูผ้ลิตขนาดใหญ่ บางประเทศใชก้ารลงทุน

โดยตรง การให้เงินช่วยเหลือหรือลดภาษี ลดภาษีนาํเขา้ ซ่ึงส่วนมากจะนาํไปช่วยในการนาํเขา้

อุปกรณ์พลงังานหมุนเวียน เช่น เซลลแ์สงอาทิตย ์เป็นตน้  

 

2.3.1  นโยบายส่งเสริมการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานหมุนเวยีนของประเทศเยอรมนั 

ประเทศเยอรมนัเร่ิมตน้ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนภายหลงัวิกฤตินํ้ ามนัในปี ค.ศ. 

1973 แต่ไม่มีความจริงจงัมากนกั จนต่อมาในปี ค.ศ. 1987 ประเทศเยอรมนัตระหนักถึงปัญหาการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และข้อจาํกดัของการพ่ึงพิงพลงังาน

นิวเคลียร์ เน่ืองจากอุบติัเหตุ Chernobyl จึงไดต้ั้ งศนูยว์ิจยัและพฒันาพลงังานหมุนเวียนข้ึนโดยมี

เป้าหมายในการวิจยัและพฒันาพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลม และมีการริเร่ิมใชน้โยบายรับ

ซ้ือไฟฟ้าโดยการทาํสญัญาระยะยาว (Feed-In Tariff) ท่ีกาํหนดราคารับซ้ือไฟฟ้าไวท่ี้ร้อยละ 65-90 

ของราคาท่ีขายให้กบัประชาชน ภายหลงัไดมี้การผ่านกฎหมาย Renewable Energy Source Act 

(REG) มาบงัคบัใชใ้นปี ค.ศ. 2003 ซ่ึงเป็นการปรับปรุงนโยบาย Feed-In Tariff โดยกาํหนดอตัรารับ

ซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนให้สูงข้ึน เพ่ือให้คุม้ทุนทางเศรษฐกิจ โดยกาํหนดราคารับซ้ือใน

ระยะเวลายาว ส่งผลให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผลของนโยบายดังกล่าวทาํให้เกิดการ

เจริญเติบโตอยา่งมากในธุรกิจผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม กาํลงัผลิตของพลงัลมเพิ่มจากร้อยละ 20 

ลา้นวตัต ์ในปี ค.ศ. 1989 ไปเป็น 1,000 ลา้นวตัต ์ในปี ค.ศ. 1995 ประเทศเยอรมนัมีการส่งเสริมการ

วิจัยและพฒันาอย่างจริงจัง เพ่ือให้ประเทศเป็นเจ้าของเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน เช่น 

เทคโนโลยพีลงัลม ท่ีมีการพฒันาใหส้ามารถติดตั้งในทะเล เพ่ือลดปัญหาพ้ืนท่ีในการติดตั้ งและลด
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มลภาวะทางเสียง รัฐบาลไดส้นับสนุนเงินทุนในการวิจยัเพิ่มข้ึนจาก 10 ลา้นยโูร ในปี ค.ศ. 1970 

เป็น 2000 ลา้นยโูร ระหว่างปี ค.ศ. 1990-1998  

ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการพฒันานโยบายพลงังานหมุนเวียนของประเทศของเยอรมนั  คือ การ

จาํกดัใหผู้ท่ี้ไดรั้บเงินอุดหนุนเป็นผูผ้ลิตขนาดเลก็เท่านั้น ทาํให้เกิดขอ้เรียกร้องจากบริษทัพลงังาน

ขนาดใหญ่ ต่อมาภายหลงั ภาครัฐจึงปรับเปล่ียนนโยบายให้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามี

ส่วนร่วม ประเด็นต่อมาคือ เดิมท่ีนโยบาย Feed-In Tariff ในปี ค.ศ. 1990 มีการกาํหนดเงินส่วนเพิ่ม

ไวท่ี้ร้อยละ 65-90 ของราคาพลงังานท่ีขายใหก้บัประชาชน ก่อใหเ้กิดปัญหาราคา ทาํให้ภาคเอกชน

ไม่มัน่ใจในเร่ืองราคารับซ้ือ เน่ืองจากจะเปล่ียนแปลงไปตามราคาถ่านหินและพลงังานนิวเคลียร์ 

นอกจากนั้นเม่ือเทคโนโลยีมีการพฒันามากข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตจากลมตํ่าลง 

ราคาไฟฟ้ากลบัคงท่ี ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํใหป้ระเทศเยอรมนัไดมี้การปรับเปล่ียนส่วนเพิ่มใหส้ะทอ้น

ราคาตน้ทุนใหม้ากข้ึน ในปี ค.ศ. 2003 การใชน้โยบายให้เงินอุดหนุนพลงังานหมุนเวียนทาํให้เกิด

ขอ้ถกเถียงกนัว่าประชาชนควรจะจ่ายเงินแพงข้ึนเพ่ือช่วยไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนหรือไม่ จาก

ประสบการณ์ดงักล่าวทาํใหป้ระเทศเยอรมนัไดมี้การปรับนโยบายรับซ้ือไฟฟ้าระยะยาว (Feed-In 

Tariff) ลดลง เพ่ือทาํใหร้าคาพลงังานไฟฟ้าไม่สูงข้ึนมากนกั ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียนเน่ืองจากประกาศใชน้โยบาย Feed-In Tariff และเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงนโยบาย เร่ิมจากการปรับปรุงให้การรับซ้ือ

ไฟฟ้ามีราคาท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการทางธุรกิจ ถึงแมว้่าจะมีกระแสต่อตา้นจากราคาไฟฟ้าท่ี

สูงข้ึนจากบางภาคส่วนก็ตาม (REN21, 2011) 

 

2.3.2  นโยบายส่งเสริมการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานหมุนเวยีนของประเทศเดนมาร์ก 

นับตั้ งแต่มีวิกฤตการณ์การขาดแคลนนํ้ ามนัในปี ค.ศ. 1973 รัฐบาลเดนมาร์กไดด้าํเนิน

นโยบายเชิงรุกในส่วนท่ีเก่ียวกบัพลงังาน และไดจ้ดัตั้ง The Danish Energy Authority ข้ึนในปี ค.ศ. 

1976 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นต่างๆ คือ 1) การแกไ้ขปัญหาดา้นอุปสงค์ของพลงังาน 

อาทิการใชน้ํ้ ามนัและก๊าซจากทะเลเหนือ การใชพ้ลงังานหมุนเวียน 2) การจดัสรรพลงังาน อาทิ 

ก๊าซธรรมชาติใหพ้อกบัการบริโภค และ 3) การประหยดัพลงังาน รัฐบาลเดนมาร์กยงัใหค้วามสาํคญั

กบัการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการใชพ้ลงังานหมุนเวียน โดยในขณะเดียวกนัมีการ

ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีในตลาดการจาํหน่ายก๊าซและนํ้ ามนั ซ่ึงเดนมาร์กเป็นประเทศผู ้

บุกเบิกในการปฏิรูปการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการจดัสรรการใชพ้ลงังานให้เพียงพอกบั

อุปสงค ์เดนมาร์กใชพ้ลงังานในอุตสาหกรรมหนกัเพียงร้อยละ 35 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าค่าเฉล่ียท่ีองค์การ 

International Energy Agency (IEA) กาํหนด และมีปริมาณการใชพ้ลงังานน้อยท่ีสุดในบรรดา



22 

 
 

ประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้ งมุ่งเน้นจะลดการใช้พลงังานในภาคคมนาคม เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของ IEA ในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรพลงังานให้พอกบัอุปสงค์และเพิ่มการใช้

พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลเดนมาร์กไดย้กร่างแผนการใชพ้ลงังานซ่ึงครอบคลุม 2 

ประเด็นด้วยกัน คือ 1) การประหยดัพลงังาน และ 2) การใช้พลงังานให้คงท่ีในระยะยาวไป

จนกระทัง่ปี ค.ศ. 2025 

นโยบายพลงังานหมุนเวียนของเดนมาร์กมีความโดดเด่นในเร่ืองการยึดมัน่ในการพฒันา

พลงังานอยา่งย ัง่ยนื โดยมีการเร่ิมตน้พฒันาพลงังานหมุนเวียนตั้ งแต่ยุคนํ้ ามนัแพงในปี ค.ศ. 1970 

และยงัคงรักษาความต่อเน่ืองในการใชพ้ลงังานหมนุเวียนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งประเทศเดนมาร์กเนน้

ความประหยดัและการพ่ึงพาตนเองไดใ้นเร่ืองของพลงังาน ทาํให้ประเทศมีอตัราการใชพ้ลงังาน

เปรียบเทียบตํ่ากว่าประเทศอ่ืนในยุโรป และมีการใชน้โยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน

อย่างหลากหลาย เช่น การผนวก Feed-In Tariff กบัการช่วยเหลือต่างๆ เช่น Tax Incentive และ 

Carbon Tax อยา่งไรก็ตามในปี ค.ศ. 2001ไดมี้การเปล่ียนนโยบายการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียน

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นราคาพลงังานท่ีสูงเกินไป ทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหม่แทนท่ีจะไดเ้งินส่วนเพิ่มท่ี

คงท่ี กลบัลดลงเป็นเพียงเงินชดเชยทางส่ิงแวดลอ้มท่ีน้อยลง ทาํให้การพฒันาพลงังานหมุนเวียน

ของเดนมาร์กลดลง พลงังานทดแทนของเดนมาร์กมีอยู่หลายประเภท และเดนมาร์กเป็นผูน้าํดา้น

การใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงพอจาํแนกได ้ ดงัน้ี พลงังานลม เดนมาร์กไดพ้ฒันากังหันลมตั้ งแต่

ทศวรรษท่ี 80 เม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. 2005 มีการวางแผนจดัตั้งแหล่งผลิตพลงังานกระแสลมใหไ้ดป้ริมาณ

แหล่งละ 350 ลา้นวตัต์ ภายในระยะ 5 ปี และในขณะน้ี เดนมาร์กยงัมีพ้ืนท่ีสาํหรับรองรับการตั้ ง

แหล่งผลิตพลงังานกระแสลมไดอี้กประมาณ 300 ลา้นวตัต ์โดยพลงังานกระแสลมท่ีผลิตไดท้ั้งหมด

เป็นพลงังานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ พลงังานแสงอาทิตย ์

ปัจจุบันเดนมาร์กมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบทาํความร้อนจากพลงังานแสงอาทิตย์

ประมาณ 30,000 แห่ง โดยมีเคร่ืองมือประมาณ 35,000 เคร่ืองสาํหรับใชใ้นระบบทาํความร้อน และ

ท่ีเกาะ Aeroe ในประเทศเดนมาร์กยงัเป็นท่ีตั้ งของระบบพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 19,000 ตารางเมตร. โดยพลงังานท่ีไดใ้ชส้าํหรับผลิตระบบความร้อนภายในเกาะ

เป็นพลงังานของระบบความร้อน 1 ใน 3 ของท่ีใชใ้นเดนมาร์ก ซ่ึงไดม้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

โดยสามารถกกัเก็บพลงังานท่ีผลิตไดส้าํรองไวใ้ชใ้นฤดูใบไมร่้วง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้

7,500 MWh โดยมีการลงทุนเพ่ือผลิตพลงังานแสงอาทิตยไ์ปแลว้จาํนวน 49 ลา้นโครนเดนมาร์ก ซ่ึง

เงินจาํนวน 19 ลา้นโครนเดนมาร์กจาํนวนน้ีมาจากการสนบัสนุนของสหภาพยโุรป (REN21, 2011) 
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2.3.3  นโยบายส่งเสริมการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานหมุนเวยีนของประเทศองักฤษ 

ประเทศองักฤษเป็นประเทศแรกท่ีมีการกาํหนดการใชน้โยบายขายโควตาการผลิตไฟฟ้า

ดว้ยพลงังานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard: RPS) เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ท่ียงัคงใชเ้ช้ือเพลิงกระแสหลกั เช่น ถ่านหินและนํ้ ามนัในการผลิต นโยบาย RPS ทาํงาน

ได้โดยการกาํหนดให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนเป็น

สดัส่วนตามกาํลงัผลิตไฟฟ้ากระแสหลกัท่ีมีผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่สามารถซ้ือโควตาการผลิตไฟฟ้า

ดว้ยพลงังานหมุนเวียนจากผูผ้ลิตรายเลก็ท่ีผลิตดว้ยพลงังานหมุนเวียน นโยบายจึงเป็นการบงัคบัให้

ผูผ้ลิตขนาดใหญ่ ช่วยเหลือผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใชเ้ช้ือเพลิงพลงังานหมุนเวียนโดยในปี ค.ศ. 

2003 มีการกาํหนดให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนอยู่ท่ีร้อยละ 3 ของกาํลงัผลิต

กระแสหลกั และมีอตัราส่วนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1 รวมทั้งมีการตั้งเป้าใหเ้พิ่มข้ึนถึงร้อยละ 10.4 

ในปี ค.ศ. 2011 ถา้ผูผ้ลิตไฟฟ้ากระแสหลกัไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนไดต้ามเป้าจะตอ้งเสียค่าปรับท่ี 

£30/ MW/ hr ค่าปรับท่ีไดจ้ะสามารถนาํมาจ่ายให้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ากระแสหลกัท่ีสามารถดาํเนินการ

ไดต้ามเป้า และเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายให้กบัพลงังานหมุนเวียนเกินยอดดงักล่าว 

การกาํหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานหมุนเวียนไม่ได้กาํหนดแยกในแต่ละประเภท เพียงแต่

กาํหนดให้จ่ายให้กบัพลงังานท่ีไม่ไดผ้ลิตจากฟอสซิลและนิวเคลียร์เท่านั้น แต่เน่ืองดว้ยความไม่

แน่นอนของราคาพลงังาน ทาํใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนไม่กลา้ลงทุนในระยะยาว การ

ดาํเนินการจริงพบว่า สดัส่วนการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนไม่ไดต้ามเป้าหมายนโยบายท่ีวางไว ้

ในปี ค.ศ. 2006 ประเทศองักฤษมีสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 3.9 ซ่ึง

ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 4.6 ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้ายงัคงสูงอยู่และมีเพียงบางเทคโนโลยีท่ีไดรั้บ

ประโยชน์ สาเหตุท่ีนโยบายลม้เหลวเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนเป็นการลงทุน

ระยะยาว ทาํใหมี้ผูผ้ลิตขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเท่านั้นท่ีสามารถซ้ือโควตาได ้และปัจจยัท่ีสาํคญัคือ

ขอ้จาํกดัของศกัยภาพพลงังานหมุนเวียน กรณีท่ีมีศกัยภาพน้อยจะทาํให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิง

กระแสหลกัไม่สามารถขยายกาํลงัการผลิตได ้อีกทั้งการกาํหนดในลกัษณะดงักล่าว จะทาํให้ผูผ้ลิต

ไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงหลกัเลือกจะซ้ือโควตาเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนท่ีผลิตไดม้าก มากกว่าท่ีจะ

ช่วยเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนชนิดใหม่ท่ียงัมีความไม่แน่นอน (REN21, 2011) 

 

2.3.4  นโยบายส่งเสริมการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานหมุนเวยีนของประเทศจนี 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของประเทศจีน เป็นส่ิงท่ีมีความจาํ

เป็นมากยิ ่งข้ึนเน่ืองจากการพฒันาท่ีรวดเร็วในระยะเวลา 30 ปีของประเทศจีน ท่ีพ่ึงพาการใช้

พลงังานกระแสหลกัอยา่งมาก จีนไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผนวกกบัการท่ีประเทศ
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ไดมี้บทบาทมากยิ ่งข้ึนในประชาคมโลก ทาํให้ประเทศจีนมีการกาํหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริม

อุตสาหกรรมพลงังานหมุนเวียนอยา่งจริงจงั โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปล่ียนจาก

การใชถ่้านหินและนํ้ ามนัมาใชพ้ลงังานหมุนเวียนให้มากข้ึน โดยประเทศจีนจะเก็บค่าธรรมเนียม

พลงังานเพื่อนาํมาใชพ้ฒันาพลงังานชนิดใหม่ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมไฟฟ้าจากท่ีอยู่อาศยัเพิ่ม

จาก 0.25% เป็น 0.4% เขตโรงงานข้ึนค่าธรรมเนียมประมาณ 0.8% เงินส่วนน้ีจะนาํส่งให้แก่บริษทั

ผลิตไฟฟ้า เพ่ือใหเ้ป็นเงินสนบัสนุนในการเปล่ียนจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นพลงังานชนิด

ใหม่ อาทิ พลงังานลม ดว้ยเหตุท่ีกงัหันลมตอ้งสร้างในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีมีกาํลงัลมเพียงพอซ่ึงทาํให้

เกิดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าระหว่างทาง และมีกงัหนัลมท่ียงัไม่เช่ือมต่อถึงโครงข่ายไฟฟ้าถึงร้อย

ละ 30 ในปี 2552 รัฐบาลจีนจึงมีมาตรการใหผู้ผ้ลิตกระแสไฟฟ้าท่ีไม่เช่ือมต่อกบัโครงข่ายพลงังาน

ชนิดใหม่จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในการผลิตเป็น 2 เท่าของราคากระแสไฟฟ้าท่ีไม่สามารถส่งออกไปยงั

สายส่งได ้จีนจึงพยายามผนัตวัเองมาเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดในธุรกิจพลงังาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

พลงังานทดแทนชนิดใหม่และพลงังานสะอาด ได้แก่ กังหันลม โดยในปี พ.ศ. 2552 บริษัท 

Shenyang Power Group ผลิตใบพดักงัหันลมจาํนวนถึง 240 เคร่ือง ให้แก่โครงการพลงังานลม

ขนาด 36,000 เอเคอร์ มูลค่า 1.5 พนัลา้นดอลลาร์ เทคโนโลยีพลงังานลมในประเทศจีนมีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดว้ยอตัราเติบโต 2 เท่าเป็นเวลา 4 ปี นอกจากน้ีการสร้างหน่วยงานท่ี

สนับสนุนการวิจยั การกาํหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ์พลงังานหมุนเวียน ทาํให้

อุตสาหกรรมการผลิตกงัหนัลมในประเทศจีนเจริญเติบโตข้ึนเป็นอยา่งมาก มีผูผ้ลิตในประเทศมาก

ถึง 70 ราย เกิดข้ึน ผูน้าํในการผลิตคือ Gold Wind Sinovel Dongfang Steam Vestas Suzlon GE ซ่ึง

ได้รับการสนับสนุนชิ้นส่วนจากบริษัท Nanjing Gear-Box Huiteng Blade Tianfu Blade 

นอกจากนั้นการผลิตแผงโซล่าเซลลก์็เป็นอีกตวัอย่างอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายส่งเสริม

พลงังานหมุนเวียนของประเทศจีน ทาํให้จีนข้ึนเป็นผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกในปี 

ค.ศ. 2008 แต่อุตสาหกรรมดงักล่าวพบปัญหาค่าตน้ทุนการผลิตท่ีสูง และการขาดแคลนวสัดุซิลิโคน 

(Silicon Material) โดยลกูคา้หลกั คือประเทศกลุ่มยโุรป และจากปัญหาทางการเงินในปี ค.ศ. 2008 

ทาํใหร้าคาแผงโซล่าเซลลต์กไปประมาณ 0.22- 0.44 ต่อ kWh (6.6-13.2 บาทต่อหน่วย (2.4-5.8 เท่า

ของราคาไฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2554)) ทั้งน้ีประเทศจีนเร่ิมผลิตซิลิโคนไดเ้องใน

ปี ค.ศ. 2006 ทาํใหร้าคาแผงโซล่าเซลลล์ดลงเป็น 2.5 เท่า ในเดือน มีนาคม ค.ศ. 2009 ซ่ึงกาํลงัผลิต

ของประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 40 ของความตอ้งการในประเทศจีน (REN21, 2011) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าต่างประเทศไดต่ื้นตวัเก่ียวกบัการนาํพลงังานหมุนเวียนท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยมาใชใ้นการทดแทนแหล่งพลงังานในกลุ่มของพลงังานฟอสซิลกนัมากข้ึน 

ต่อไปในอนาคตการแข่งขนัดา้นพลงังานหมุนเวียนอาจมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน มีการแข่งขนัระหวา่ง
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ประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีสําคัญก็เป็นได้ การพฒันาด้านพลงังานหมุนเวียน

ดงักล่าวจึงควรมีการพฒันาไปควบคู่กบัการอนุรักษ์พลงังานไปด้วยในตวั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและ

ความย ัง่ยนืดา้นพลงังานต่อไป 

 นอกจากนั้น ยงัมีนโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบายดา้นพลงังานของต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ นโยบายดา้นพลงังานของประเทศเนเธอร์แลนด์ นโยบายดา้นพลงังานของประเทศสวีเดน 

และนโยบายดา้นพลงังานของประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี 

  

2.3.5  นโยบายด้านพลงังานของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

นโยบายดา้นพลงังานของประเทศเนเธอร์แลนด์ เน้นท่ี 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความมัน่คง

ดา้นพลงังานและการพฒันาดา้นพลงังานทดแทน โดยเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐทั้ งท่ีมีท่ีตั้ งใน

ประเทศและต่างประเทศ ประสานกนัอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือกาํหนดนโยบายร่วมกนั และใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายพลงังานของกลุ่มสหภาพยโุรป (EU) แต่ตอ้งไม่ละทิ้งทวิภาคีของตน ทางดา้นความมัน่คง

ดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการลงทุนในเสน้ทางคมนาคมเพ่ือใหเ้นเธอร์แลนดรั์กษาการเป็น

ศนูยก์ลางดา้นพลงังงานโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก และการขยายเส้นทางคมนาคม

เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นต่ออุปทาน การเตรียมพร้อมดา้นทหารหากจาํเป็น เพ่ือคุ้มครองเส้นทาง

ขนส่งพลงังานระหว่างประเทศ รักษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัประเทศผูผ้ลิตพลงังาน โดยสนับสนุนให้

มีการเจรจากบัประเทศผูผ้ลิตนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในดา้นธรรมาภิบาลความโปร่งใส 

เพ่ือขยายขอบเขตของผลประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริมพฒันาการดา้นการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ

การลงทุนต่างตอบแทน ประเทศเนเธอร์แลนด ์สามารถสงวนสิทธ์ิการบริหารจดัการก๊าซธรรมชาติ

ของประเทศ โดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัระเบียบขอ้บงัคบัท่ี EU Commission ดาํเนินการให้จดัตั้ งข้ึนเพ่ือ

เป็นหลกัประกนัดา้นพลงังานแก่ประเทศสมาชิก EU 

ส่วนทางดา้นนโยบายพลงังานทดแทนนั้น ประเทศเนเธอร์แลนดมี์การพฒันาดา้นพลงังาน

ทดแทน โดยเฉพาะพลงังานลมและพลงังานนํ้ า มีการสนับสนุนการลงทุนดา้นพลงังานลมและ

พลงังานนํ้ า สนบัสนุนการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยบรรจุเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนเธอร์แลนด์ การสนับสนุนให้มีการ

ศึกษาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์พลงังานไฟฟ้า และมีการเรียกร้องให้ธนาคาร

ต่างๆ พิจารณาปล่อยสินเช่ือเพ่ือการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนให้มากข้ึน การสนับสนุนให้มีการ

แลกเปล่ียนวิทยาการดา้นพลงังานสะอาดและการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในระดบัทวิภาคี 

และใหมี้ความร่วมมือเพ่ือพฒันาวิทยาการเก่ียวกบัพลงังานหมุนเวียน การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ

ธุรกิจพลงังานในประเทศใหมี้จิตสาํนึกดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม การงดเวน้ภาษีอากรสาํหรับ
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การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นต้น ทางด้านการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศของเนเธอร์แลนด์นั้ น 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการบริโภคส่วนใหญ่มาจากก๊าซธรรมชาติ ในอตัราส่วน รวม 64% ของการ

ผลิตไฟฟ้าทั้ งหมด ทาํให้อตัราการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของประเทศลดลงจาก 30% เป็น 24% 

ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2549 ประเทศเนเธอร์แลนด ์มีแนวโนม้ตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้ไฟฟ้าจากประเทศ

เพ่ือนบา้นมากข้ึน (มีการนาํเขา้ไฟฟ้าเฉล่ียปีละ 3% ของพลงังานทั้งหมดท่ีใชใ้นประเทศ) และถึงแม้

รัฐบาลตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 3.3% เป็น 9% ในปี พ.ศ. 2533 และเป็น 

17% ในปี พ.ศ. 2563 และในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไดพ้ฒันาศกัยภาพในการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม และเป็นประเทศสมาชิก EU อนัดบัท่ี 6 ท่ีไดจ้ดัตั้ งโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

(ระดบั 1.2 GW) ข้ึน ในปี พ.ศ. 2548 ในดา้นการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศนั้น มีแนวโน้มท่ี

เพิ่มข้ึน และประเทศเนเธอร์แลนดเ์องก็เป็นผูผ้ลิตพลงังานทดแทนจากพลงังานลมท่ีสาํคญัประเทศ

หน่ึง โดยในปี พ.ศ. 2549 มีอตัราการใชพ้ลงังานทดแทนเพียง 2.4% ของพลงังานทั้ งหมด ซ่ึงตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียของ EU27 ท่ี 9.2% และตํ่าเป็นอนัดบั 4 ของ EU ประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิ่ม

อตัราการใชพ้ลงังานทดแทนเป็น 14% ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในภาคการ

ขนส่งใหเ้ป็น 5.75% ในปี พ.ศ. 2553 ท่ีผา่นมา (กระทรวงการต่างประเทศ, 2553) 

 

2.3.6  นโยบายด้านพลงังานของประเทศสวเีดน 

จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ (2556) (Ministry of Foreign Affairs of The 

Kingdom of Thailand: 2013) พบว่า นโยบายดา้นพลงังานของประเทศสวีเดนจะเน้น 3 เสาหลกั 

ไดแ้ก่ Ecological Sustainability, Competitiveness และ Security of Supply ประเทศสวีเดนมี

นโยบายส่งเสริมการผลิตพลงังานหมุนเวียนโดยมุ่งส่งเสริมสภาวะท่ีมุ่งอาํนวยต่อการใชพ้ลงังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีตน้ทุนตํ่า รวมทั้ งก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพแวดลอ้ม และ

สภาวะอากาศนอ้ยท่ีสุด โดยในภาพรวมประเทศสวีเดนใชไ้ฟฟ้าประมาณ 18,000 kWh ต่อคนต่อปี 

ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงเป็นอนัดับต้นๆ ของโลก มีการใช้พลงังานทดแทนประมาณร้อยละ 20 ของ

ปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมด และประสบความสาํเร็จในการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัจากเดิมร้อย

ละ 70 ในปี พ.ศ. 2513 เหลือเพียงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2552 และตั้ งเป้าจะเลิกใชน้ํ้ ามนัสาํหรับการ

ทาํความร้อนในภาคท่ีอยูอ่าศยัภายในปี พ.ศ. 2563 เลิกใชน้ํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับยานยนต์ในปี 

พ.ศ. 2573 และใชเ้พียงพลงังานหมุนเวียนในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงประเทศสวีเดนมีการนาํเขา้พลงังาน

ร้อยละ 37 ของพลงังานท่ีใช้ในประเทศ สาํหรับกลุ่มพลงังานทดแทน ประเทศสวีเดนมีการใช้

พลงังานชีวมวลมากท่ีสุด 64% รองลงมาคือพลงังานนํ้ า 36% และพลงังานลม 1% แต่เม่ือเทียบกบั

ประเทศสมาชิกในกลุ่ม EU แลว้ ประเทศสวีเดนมีการใชพ้ลงังานนํ้ ามากเป็นอนัดบัหน่ึง ของกลุ่ม
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ประเทศสมาชิก EU และใชพ้ลงังานชีวมวลมากเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศฝรั่งเศส โดยในช่วง

สองทศวรรษท่ีผา่นมาปริมาณการใชพ้ลงังานชีวมวลของประเทศสวีเดนเพิ่มมากข้ึน โดยแบ่งเป็น

การใชใ้นภาคอุตสาหกรรมประมาณ 50% และเพ่ือผลิตความร้อนประมาณ 33% นอกจากน้ีประเทศ

สวีเดนยงัมีการใชชี้วมวลในการผลิตไฟฟ้าดว้ยเช่นกนั 

สาํหรับมาตรการต่างๆ ท่ีประเทศสวีเดนนาํมาใชใ้นการพฒันาดา้นพลงังาน เช่น นโยบาย

สนบัสนุนให้ประชาชนใชน้ํ้ ามนั Ethanol หรือ E85 โดยใชม้าตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น การลด

ภาษีรถยนต ์การลดค่าผ่านทาง การยกเวน้ค่าจอดรถ เป็นตน้ โดยปัจจุบนัประเทศสวีเดนมีการใช้

รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ 15,000 คนั และท่ีใช้ Flexi-Fuel (ระบบนํ้ ามนัและก๊าซ) 80,000 คัน และอีก

มาตรการหน่ึงคือ มาตรการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน ท่ีสําคัญของประเทศสวีเดนคือ 

Tradable Green Certificates ซ่ึงมีการบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยผูผ้ลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนจะไดรั้บ Certificate ซ่ึงสามารถนาํมาแลกเป็นเงินได ้ส่วนในเร่ืองของการลด

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) นั้น สาํหรับภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศสวีเดนแทบจะ

ไม่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าว เน่ืองจากมีการใช้พลังงานสะอาดมาเป็นเช้ือเพลิงมากกว่า 97% 

นอกจากน้ีในภาคขนส่งรัฐบาลประเทศสวีเดนไดส่้งเสริมการใชเ้คร่ืองยนต์เช้ือเพลิงชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ และไฟฟ้า อยา่งจริงจงัอีกดว้ย (กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) 

 

2.3.7  นโยบายด้านพลงังานของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา ไดแ้ถลงนโยบายดา้นพลงังานของประเทศไวว้่า “ภาวะการ

พ่ึงพานํ้ ามนัเป็นเร่ืองสาํคญัเร่ืองหน่ึงท่ีสหรัฐอเมริกากาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั ทรัพยากรนํ้ ามนัมีผล

ต่อความมัน่คงและเศรษฐกิจของประเทศ และต่อโลก ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมารัฐบาลของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาลม้เหลวในการแก้ปัญหาด้านพลงังาน ถึงเวลาแลว้ท่ีจะต้องร่วมมือกัน

แกปั้ญหาน้ีอยา่งรวดเร็ว และตอ้งกลา้ท่ีจะทาํเพ่ือเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็น

แบบไม่ตอ้งพ่ึงพานํ้ ามนั ตั้งแต่รถยนตแ์ละแหล่งเช้ือเพลิง ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร

บา้นเรือน” จากแถลงการดงักล่าว รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนดาํเนินการหาแหล่งพลงังานใหม่ ซ่ึงแบ่งได้

เป็น 2 ระยะคือ การแก้ปัญหาในระยะสั้น และการแก้ปัญหาในระยะกลางถึงระยะยาว  สาํหรับ

แผนงานระยะสั้นนั้น ไดแ้ก่ การชดเชยดา้นพลงังาน การยบัย ั้งการคา้กาํไรท่ีเกินควรดา้นพลงังาน 

และการนาํแหล่งนํ้ ามนัสาํรองออกมาใชเ้พิ่มมากข้ึน เพ่ือลดราคานํ้ ามนัในตลาด ส่วนแผนงานระยะ

กลางถึงระยะยาวนั้น เช่น การลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การเพิ่มทุน 150 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกระตุน้ภาคเอกชนในการสร้างเทคโนโลยพีลงังานสะอาด การลดการใชน้ํ้ ามนัท่ี

นาํเขา้จากประเทศตะวนัออกกลางและประเทศเวเนซูเอลา ภายใน 10 ปี การผลกัดนัให้มีการผลิต
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รถยนตไ์ฮบริดท่ีมีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 150 ไมล/์ แกลลอน จาํนวน 1 ลา้นคนั ภายในปี ค.ศ. 2015 

การมีเป้าหมายส่งเสริมการใชแ้หล่งพลงังานท่ีย ัง่ยนื (Renewable Sources) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ในสดัส่วนร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2012 และเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2025 และโครงการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศร้อยละ 80 ภายในปี ค.ศ. 2050 เป็นตน้  

การพฒันาดา้นเช้ือเพลิงของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เช้ือเพลิงชีวภาพนั้น เป็นการพฒันา

ในส่วน Biofuel, Cellulosic Ethanol และ Biobutanol รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อ่ืนๆ ท่ีจะใชใ้นการ

ผลิตปิโตรเลียมสงัเคราะห์จากอาหารสัตว ์สามารถช่วยประเทศในการลดการพ่ึงพานํ้ ามนัไดม้าก 

ทางรัฐบาลของสหรัฐฯใหค้วามมัน่ใจว่า จะมีการพฒันาเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีสะอาด และรวบรวมอยู่

ในแหล่งพลงังานสาํรองของประเทศให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยตอ้งมีปริมาณการใชอ้ย่าง

นอ้ย 60 พนัลา้นแกลลอนของ Biofuel ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยรัฐบาลจะสนบัสนุนแหล่งทรัพยากร 

การลดภาษี การพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการใช ้Biofuel ดงักล่าว และ

ยงัไดก้าํหนดว่า ภายในปี ค.ศ. 2012 ร้อยละ 10 ของการใชไ้ฟฟ้าในประเทศสหรัฐฯ ต้องมาจาก

แหล่งพลงังานท่ีย ัง่ยนื เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานจากใตพ้ื้นดิน ซ่ึงรัฐต่างๆ 

จะดาํเนินการตามเป้าหมายของประเทศ และรัฐบาลกลางจะเป็นผูน้าํในการสนบัสนุนอุตสาหกรรม

ใหม่เหล่าน้ี โดยรัฐบาลจะกระตุน้การลงทุนในภาคเอกชนผลิตพลงังานท่ีย ัง่ยืน ท่ีสามารถสร้างงาน

ใหม่ไดอี้กหลายหม่ืนตาํแหน่ง และยงัเสนอใหมี้การผอ่นปรนภาษีแก่บริษทัท่ีผลิตพลงังานท่ีย ัง่ยืนน้ี 

5 ปี ดว้ยกนั (สาํนกังานท่ีปรึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาํสถานเอกอคัรราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตนั, 2553: 14-28) 

 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการวเิคราะห์นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 

 2.4.1  ระบบนโยบาย  

ระบบนโยบาย หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยทั้ งหมดท่ีก่อให้เกิดนโยบาย 

(Dunn, 1987 อา้งถึงใน สุนทรี ชาวเวียง, 2551: 80-90) ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบาย 

(Policy Stakeholder) สภาพแวดลอ้ม (Policy Environment) และนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

โดยอธิบายไดด้งัน้ี 

  2.4.1.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบาย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบันโยบายทั้งในลกัษณะของผูส่้งผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจของ

รัฐบาล นิติบญัญติั ระบบราชการ พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
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  2.4.1.2  สภาพแวดลอ้มนโยบาย หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาซ่ึง

นาํไปสู่การก่อรูปนโยบายหรือไดรั้บผลกระทบจากนโยบายและผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบาย ซ่ึงหมาย

รวมถึง สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 

ความยากจนหรือความมัน่คงของประเทศ ระดบัการศึกษาของคนในชาติและการนบัถือศาสนาของ

คนในชาติ 

  2.4.1.3  นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการปฏิบติัการท่ีเกิดจากการตดัสินใจ

ของรัฐบาล โดยไดรั้บอิทธิพลจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบายสภาพแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบายและสภาพแวดลอ้ม (Dye, 1984 อา้งถึงใน สุนทรี ชาวเวียง, 2551: 80-90) 

ในขณะท่ี Greenwood (1988 อา้งถึงใน ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ,์ 2552: 6-7) ไดนิ้ยามคาํว่า นโยบาย

สาธารณะไวว้่า เป็นการตดัสินใจขา้งตน้ท่ีกาํหนดแนวทางกวา้งๆ เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปในทาํนองท่ี

คลา้ยกนักบั Anderson (1975 อา้งถึงใน ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2552: 6-7) ท่ีไดใ้ห้ความหมาย

ของ นโยบายสาธารณะว่า หมายถึงแนวทางปฏิบติั (ของรัฐบาล) ท่ีกาํหนดวตัถุประสงค์แน่นอน

เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจดัการกบัปัญหาหรือเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ ซ่ึงจากนิยามดงักล่าว

ขา้งตน้ การท่ีจะเป็นนโยบายสาธารณะไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ 

คือ 

   1) เป็นแนวทางปฏิบัติกวา้งๆ ซ่ึงก ําหนดโดยรัฐบาลหรือข้าราชการ

ระดบัสูง (ท่ีมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย) จะเห็นไดว้่าลกัษณะสาํคญัประการแรกของนโยบาย

คือ เป็นแนวทางปฏิบติักวา้งๆ (A Guide of Action) ไม่มีรายละเอียดหรือค่อนขา้งเป็นนามธรรม 

(Abstract) เพ่ือใหข้า้ราชการประจาํแปลงเป็นรูปธรรม (Concrete) ก่อนนาํไปปฏิบติัซ่ึงอาจกระทาํ

ในรูปของแผนงานหรือโครงการก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีนักวิชาการดา้นนโยบายศาสตร์บางท่านจึงมกัให้

ความหมายสั้นๆของคาํว่า “นโยบาย” ว่าหมายถึง What to Do (จะทาํอะไร) มีลกัษณะกวา้งๆ เป็น

นามธรรม ส่วน “แผน” คือ How to Do (จะทาํอย่างไร) โดยมีรายละเอียดเป็นรูปธรรม (Concrete) 

มากกว่า 

   2) มีวตัถุประสงค์แน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง องค์ประกอบข้อน้ี

นับเป็นองค์ประกอบสาํคญัประการท่ีสอง คาํว่า “วตัถุประสงค์” (Objective) นั้นหมายถึง ส่ิงท่ีผู ้

ตดัสินใจไม่ว่าจะเป็นผูต้ดัสินใจในองคก์รหรือรัฐบาลประสงคจ์ะให้บรรลุผล (Quade, 1982 อา้งถึง

ใน ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2552: 8-10) วตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีดีนั้นจะตอ้งชดัเจน (Clear) 

วดัได้ (Measurable) และสอดคลอ้งกับความเป็นจริง (Realistic) หรือปฏิบัติได ้นโยบายแต่ละ

นโยบายท่ีออกมาใชบ้งัคบัมกักาํหนดวตัถุประสงคข์องนโยบายไวห้ลากหลาย อยา่งไรก็ดีโดยทัว่ไป
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เราอาจแบ่งวตัถุประสงคข์องนโยบายออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 1) เพ่ือแกปั้ญหาซ่ึงกาํลงัเกิดข้ึน

ในปัจจุบนั (To Solve Existing Problems) ขอ้ 2) เพ่ือป้องกนัหรือหลีกเล่ียงปัญหาซ่ึงคาดว่าจะเกิด

ในอนาคต (To Prevent Future Problems) และ 3) เพ่ือก่อให้เกิดผลท่ีพึงปรารถณา (To Bring about 

Desirable Results) ซ่ึงจะเป็นอะไรก็ไดท่ี้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประเทศชาติ  

   3) รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังท่ีจะให้มีการนาํนโยบายไปปฏิบัติ 

นับเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัอีกองค์ประกอบหน่ึง ทั้งน้ี หากรัฐบาลออกนโยบายใดมาเพียงเพื่อ

ตอบสนองการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยไม่มีความจริงใจและจริงจงัใน

การนาํนโยบายไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล ก็ไม่ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะในความหมายน้ี 

   4)  นโยบายอาจเป็นบวก (Positive) หรือเป็นลบ (Negative) หรืออาจเป็น

การกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํก็ได  ้เป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัประการสุดท้าย เช่น นโยบาย

การทหารนาํการเมืองซ่ึงเป็นดา้นลบ และนโยบายการเมืองนาํทหารซ่ึงถือเป็นนโยบายดา้นบวก ท่ีมี

การนาํมาใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสตใ์นอดีตของประเทศไทย เป็นตน้ 

  ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นแนวทางปฏิบติัของรัฐบาล ซ่ึง

กาํหนดวตัถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง คือเพ่ือแกปั้ญหาในปัจจุบัน เพ่ือป้องกนัหรือ

หลีกเล่ียงปัญหาในอนาคต และเพ่ือก่อใหเ้กิดผลท่ีพึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจงัท่ีจะ

นาํนโยบายไปปฏิบติั และนโยบายอาจเป็นบวกหรือลบ หรืออาจเป็นการกระทาํหรืองดเวน้การ

กระทาํก็ได ้

 

 2.4.2  การวเิคราะห์นโยบาย 

 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความของการวิเคราะห์นโยบาย ไวด้งัน้ี 

 จุมพล หนิมพานิช (2549) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย ซ่ึงเป็นแนวคิด

จากนกัวิชาการหลายๆท่าน ดงัน้ี 

 Quade (1982 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549)ใหท้รรศนะว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็น

รูปแบบการวิจยัประยกุตท่ี์ช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเทคนิคทางสังคม รวมทั้ ง

ก่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาท่ีดีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัหมายถึงความพยายามท่ีจะนาํคณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม ซ่ึงการวิเคราะห์นโยบายนั้นสามารถช่วยหา

แนวทางท่ีเป็นไปได้ ช่วยทําให้เกิดข่าวสารข้อมูล  รวมทั้ งการได้หลักฐานข้อมูลเ ก่ียวกับ

ผลประโยชน์และผลอ่ืนๆท่ีตามมาหลงัจากไดมี้การกาํหนดนโยบาย และการนาํนโยบายไปสู่การ

ปฏิบติั ประเด็นน้ีช่วยทาํให้ผูก้าํหนดนโยบายนั้นสามารถเลือกการดาํเนินการท่ีมีประโยชน์มาก

ท่ีสุด 
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 Ukeles (1982 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549) ใหค้วามหมายของการวิเคราะห์นโยบาย

ว่าหมายถึง การตรวจสอบทางเลือกนโยบายท่ีมีอยู่หลายทางอย่างมีระบบ รวมทั้ งการบูรณาการ

หลกัฐานขอ้มลูทั้งท่ีเห็นดว้ยและคดัคา้นในแต่ละทางเลือก นอกจากน้ียงัมีความเก่ียวพนักบัแนวทาง

ท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการรวบรวมและการติความข่าวสารขอ้มลู ตลอดจนพยายามท่ีจะทาํนายผล

ท่ีตามมาของแนวทางการเลือกทางเลือก 

 Williams (1994 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549) ให้ความหมายของการวิเคราะห์

นโยบาย ว่าหมายถึง วิธีการวิเคราะห์ข่าวสารขอ้มูล รวมทั้ งผลการวิจยั เพ่ือสร้างแบบแผนสาํหรับ

การตดัสินใจนโยบาย และนอกจากน้ียงัเป็นวิธีการกาํหนดความตอ้งการสาํหรับข่าวสารขอ้มูลท่ี

เก่ียวพนักบันโยบาย 

 Rondinelli (1994 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549) ให้ความหมายของการวิเคราะห์

นโยบายว่าหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ การแทรกแซงและการจดัการความขดัแยง้ทางการเมืองท่ี

สลบัซบัซอ้น และมีความเก่ียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของเมืองซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหนีได ้

 Dunn (1996 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549) ให้ทรรศนะว่าการวิเคราะห์นโยบายนั้น

หมายถึง วิชาการประยกุตท่ี์ใชว้ิธีการต่างๆในการซกัถาม รวมทั้งการอภิปรายโตเ้ถียงเพื่อก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย ท่ีสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทาง

การเมือง รวมทั้งนาํไปแกไ้ขปัญหาของประชาชน 

 Macrae (1997 อา้งถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549) ให้ความหมายของการวิเคราะห์

นโยบายว่า หมายถึง การเลือกนโยบายท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง ซ่ึงการเลือกดงักล่าว

ข้ึนอยูก่บัเหตุผล และหลกัฐาน 

 นอกจากนั้น จุมพล หนิมพาณิช (2549) ยงัไดส้รุปถึงความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย

ว่า หมายถึงการประยุกต์หรือการนาํวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใชใ้นปัญหาของนโยบายสารธารณะ 

ปัญหาในการเลือกนโยบายไปสู่การปฏิบติัทั้งในดา้นนโยบายภายในและต่างประเทศ 

 

 2.4.3  แนวทางในการวเิคราะห์นโยบาย 

2.4.3.1  แนวทางเน้ือหา  

  แนวทางเน้ือหาเป็นการศึกษาเฉพาะเน้ือหาของนโยบายในดา้นใดดา้นหน่ึงเพียง

อย่างเดียว เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีนํามากาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นการศึกษา 

นโยบายดา้นพลงังาน และนโยบายดา้นอาชญากรรม เป็นตน้ 
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  2.4.3.2  แนวทางตรรก-ปฏิฐานนิยม 

แนวทางตรรก-ปฏิฐานนิยมบางคร้ังเรียกว่า แนวทางพฤติกรรม หรือแนวทาง

วิทยาศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์โดยทฤษฎีตวัแบบทดสอบสมมติฐานขอ้มลู วิธีการเปรียบเทียบ การ

วิเคราะห์เชิงสถิติ 

2.4.3.3  แนวทางเศรษฐมิติ 

แนวทางเศรษฐมิติ บางคร้ังเรียกว่าแนวทางเลือกสาธารณะ หรือแนวทาง

เศรษฐศาสตร์ การเมือง มีรากฐานท่ีมาตั้งอยูบ่นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 

2.4.3.4  แนวทางการมีส่วนร่วม  

แนวทางแบบมีส่วนร่วม ในทรรศนะของ Lasswell (1997 อา้งถึงใน จุมพล หนิม

พานิช, 2549) เรียกแนวทางน้ีว่าศาสตร์นโยบายท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํประชาพิจารณ์แบบเปิดสาํหรับกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่ม

ขา้ราชการท่ีมีบทบาทในการออกแบบนโยบาย 

2.4.3.5  แนวทางเชิงปทสัถาน  

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือมุ่งเสนอทางเลือกสาํหรับการแกไ้ขปัญหาในอนาคต ลกัษณะ

ขอ้มลูท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการเสนอแนะ เช่น มาตรการตรึงราคานํ้ ามนัอาจใชเ้ป็นขอ้เสนอ

ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาในเร่ืองของราคาท่ีปรับตวัสูงข้ึน เป็นตน้

  2.4.3.6  แนวทางอุดมการณ์ 

แนวทางอุดมการณ์เป็นการวิเคราะห์ทรรศนะของกลุ่มเสรีนิยม หรือนักอนุรักษ์

นิยม ซ่ึงมีผลดีต่อการกาํหนดนโยบายและการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 

2.4.3.7  แนวทางประวติัศาสตร์ 

แนวทางประวติัศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์นโยบายยอ้นหลงัในระยะเวลาหลายปี 

เพ่ือดูแบบแผนในกระบวนการนโยบาย ซ่ึงแบบแผนดังกล่าวอาจมีข้อบกพร่อง ซ่ึงแนวทางน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบนโยบายท่ีผา่นมาแบบขา้มเวลา (จุมพล หนิมพานิช, 2549) 

 

 2.4.4  ตวัแบบของการวเิคราะห์นโยบาย 

 ตวัแบบในการวิเคราะห์นโยบายจากผลการศึกษาของ สมบติั ธาํรงธญัวงศ์ (2544) ไดท้าํ

การสรุปตวัแบบของการวิเคราะห์นโยบายไว ้ดงัน้ี 

2.4.4.1  ตวัแบบสถาบนั (Institutional Model) 

ตวัแบบสถาบนั ถือว่า นโยบายคือผลผลิตของสถาบนัการเมืองไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย

นิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ สถาบนัการปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ 
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2.4.4.2  ตวัแบบระบบ (System Model) 

ตวัแบบเชิงระบบ ถือว่า นโยบาย คือผลผลิตของระบบการเมือง ซ่ึงเกิดจากการ

ตดัสินใจนโยบายของระบบการเมือง โดยเม่ือระบบการเมืองรับขอ้มูลจากขอ้เรียกร้อง (Demand) 

และการสนับสนุน (Support) จากสภาพแวดลอ้ม (Environment) ในรูปของปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ระบบการเมือง ซ่ึงไดแ้ก่สถาบนัการเมืองจะนาํปัจจยันาํเขา้นั้นสู่กระบวนการปรับเปล่ียนทางการ

เมือง (Conversion Process) และระบบการเมืองจะใช้อาํนาจในการตดัสินใจ เพ่ือตอบสนองข้อ

เรียกร้องและการสนับสนุนจากประชาชน ซ่ึงก่อให้เกิดผลผลิตหรือปัจจยันาํออก (Output) โดย

ปัจจยันาํออกหรือผลผลิตของระบบการเมืองจะถกูยอ้นกลบัเขา้สู่สภาพแวดลอ้มใหม่ในรูปแบบของ

ผลสะทอ้นกลบัหรือผลกระทบ (Feedback) โดยสะทอ้นกลบัจะถกูกลบัเขา้สู่ระบบการเมืองใหม่ใน

รูปแบบขอ้เรียกร้อง และการสนบัสนุนจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงความสมัพนัธข์องระบบการเมืองและ

สภาพแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มจะสมัพนัธก์นัแบบพลวตัร (Dynamic System)  

  2.4.4.3  ตวัแบบกระบวนการ (Process Model) 

  ตวัแบบกระบวนการ ถือว่า นโยบายคือผลลพัท์ของกิจกรรมทางการเมือง โดย

กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองคือ ศูนยก์ลางของการศึกษาทางการเมือง การศึกษา

กิจกรรมทางการเมืองโดยมุ่งเนน้พฤติกรรมศาสตร์สมยัใหม่ เร่ิมตน้ข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

โดยมุ่งความสนใจการศึกษากิจกรรมของผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง (Activities of Voters) กลุ่มผลประโยชน์ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ผูพิ้พากษา และผูมี้บทบาททางการเมือง เป็นต้น ซ่ึง

กระบวนการนโยบายประกอบไปดว้ยการจาํแนกปัญหานโยบาย การจดัทาํทางเลือกนโยบาย การ

ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย การนาํนโยบายไปปฏิบติั และการประเมิลผลนโยบาย (สมบติั ธาํรงธญั

วงศ,์ 2544) 

 

 2.4.5  การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 การนาํนโยบายไปปฏิบติัถือเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมากในขั้นตอนของนโยบาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การนาํนโยบายไปปฏิบติันั้นเป็นการแปลงวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอน

ของการนาํนโยบายซ่ึงโดยปกติมีลกัษณะเป็นแนวทางกวา้งๆ หรือมีความหมายท่ีกาํกวมให้ออกมา

เป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน ทั้ งในรูปแบบของโครงการและแผนงาน มีการ

จดัสรรทรัพยากรต่างๆ เพ่ือนาํมาใชด้าํเนินการใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้

ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 วรเดช จนัทรศร (2540: 3-4) อธิบายว่าการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นเร่ืองของการศึกษา 

องคก์ารท่ีรับผดิชอบนโยบายสามารถนาํและกระตุน้ใหท้รัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ี
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สาํคญัทั้งมวลปฏิบติังานไดบ้รรลุตามนโยบายท่ีระบุไว ้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงคือ การนาํนโยบายไปปฏิบติัให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ือง ความสามารถท่ีจะผลกัดนัให้การ

ทาํงานของกลไกท่ีสาํคญัทั้งหมด สามารถบรรลุผลลพัทท่ี์ตั้งเป้าหมายเอาไว ้

 ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ ์(2541) อธิบายถึง กรอบการนาํนโยบายไปปฏิบติัตวัแบบทางดา้น

การจดัการว่าเป็นเร่ืองของการนาํตวัแบบทางดา้นการจดัการ (Management Model) มาทาํการศึกษา

ปัญหาของการนาํนโยบายมาปฏิบติั ตวัแบบน้ีใหค้วามสนใจไปท่ีสมรรถนะขององค์การ เพราะเช่ือ

ว่าความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติัยอ่มข้ึนอยูก่บัองคก์ารท่ีรับผดิชอบในการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัว่ามีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัเพียงใด  ในลกัษณะน้ี

โครงการท่ีจะประสบความสาํเร็จไดจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัโครงสร้างท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีอยู่ใน

องคก์ารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถทั้ งทางดา้นการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี

องค์การยงัจะตอ้งมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้ งทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละงบประมาณ ตวัแบบน้ีจึงเป็นความพยายามท่ีจะศึกษาหาทางแกไ้ข

อุปสรรค (หรือขอ้อา้ง) ของการปฏิบติัตามแผนท่ีเกิดข้ึนในอดีต เช่น การขาดเงินทุน การขาด

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจดัตั้ ง

ระบบงานฝ่ายอาํนวยการต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากภาพท่ี 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  การศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบทางดา้นการจดัการ  

แหล่งที่มา: ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ,์ 2541. 

สมรรถนะของ

องคก์าร 

โครงสร้าง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานท่ี 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลของการนาํ

นโยบายไปปฏิบติั 
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 นอกจากน้ี วรเดช จนัทรศร (2548) ไดก้ล่าวถึงการวดัความสาํเร็จของการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัไว ้3 แนวทาง คือ 1) ระดบัของความร่วมมือท่ีผูรั้บนโยบายไปปฏิบติั 2) การบรรลุผลการ

ปฏิบติัตามนโยบายนั้นตามภาระหนา้ท่ีขององคก์ารท่ีรับผิดชอบดว้ยความราบร่ืนปราศจากปัญหา 

3) การท่ีนโยบายนั้ นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้ น หรือก่อให้เกิดผลกระทบตามท่ีพึง

ปรารถนาหรือไม่ และยงัไดท้าํการศึกษาการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัจากการศึกษาผลงาน

ของนกัวิชาการหลายท่าน ไดน้าํมาเสนอเป็นตวัแบบทางทฤษฏีของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดงัน้ี 

 ตวัแบบท่ียดึหลกัเหตุผล (Rational Model) ตวัแบบชนิดน้ีมีฐานคติท่ีว่า นโยบายท่ีประสบ

ความสาํเร็จ จะตอ้งมีกระบวนการวางแผนและควบคุมงาน (Planing & Controlling System) การ

กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละภารกิจท่ีชดัเจน มีระบบวดัผลการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบการใหคุ้ณให้

โทษ ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัเร่ิมตน้จากการกาํหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน 

เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลพัทท่ี์ผูก้าํหนดนโยบายตอ้งการ และผูป้ฏิบติังาน

จะไดก้าํหนดภารกิจหรือกาํหนดความรับผดิชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของนโยบายได้ ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบร่ืน และการมีมาตรฐานในการ

ทาํงานท่ีเด่นชดั ยอ่มส่งผลใหร้ะบบการใหคุ้ณใหโ้ทษเป็นไปอยา่งเป็นธรรมมากยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  ตวัแบบการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ียดึหลกัเหตุผล 

แหล่งที่มา: วรเดช จนัทรศร, 2548. 
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การควบคุม 

การกาํหนดภารกิจ 
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 ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองค์การ (Organization Development Model) ตวัแบบชนิดน้ี

เนน้ท่ีพฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร โดยเฉพาะภาวะผูน้าํ การสร้างแรงจูงใจ การทาํงานเป็นทีม 

การสร้างความผกูพนัยอมรับร่วมกนั และการมีส่วนรวม (Participation) ของผูป้ฏิบติังานเป็นสาํคญั 

ภายใตฐ้านคติท่ีว่า การมีส่วนร่วมจะทาํใหเ้กิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ การนาํนโยบายมาปฏิบติั

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ จึงน่าจะเป็นเร่ืองแรงจูงใจ การใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสม การสร้างความผกูพนัของ

สมาชิกในองคก์าร การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใชก้าร

ควบคุม หรือใชอ้าํนาจทางรูปนยัของผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ีเพราะเห็นว่าความสาํเร็จของนโยบาย คือ 

ความสาํเร็จของผูป้ฏิบัติและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกคน จึงน่าจะส่งผลต่อความสาํเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบติัมากกว่ากลยทุธอ่ื์นๆ กล่าวอีกนยัหน่ึง การนาํเอานโยบายไปปฏิบติัเป็นเร่ืองของ

กระบวนการท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนด หรือวางกรอบนโยบาย โดยถือว่า

นโยบายเหล่านั้นมาจากตวัผูป้ฏิบติัเองโดยตรง ดงัภาพท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  ตวัแบบการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีเนน้การพฒันาองคก์าร 

แหล่งที่มา: วรเดช จนัทรศร, 2548. 

 

 ตวัแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตวัแบบชนิดน้ี 

พฒันามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองค์การ ท่ีพยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความ

เป็นจริงทางสงัคมในองคก์าร ตวัแบบน้ีเช่ือว่า อาํนาจขององคก์ารไม่ไดอ้ยูท่ี่ตาํแหน่งทางรูปนัย แต่

มีอยูก่ระจดักระจายในองค์การ ในทศันะน้ีหมายความว่า สมาชิกในองค์การทุกคนมีอาํนาจในแง่

ของการใชว้ิจารญาณ โดยเฉพาะขา้ราชการท่ีมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่

อาจควบคุมได ้การยดัเยยีดนโยบายใหม่ๆ ยอ่มมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือวิถีชีวิตประจาํวนั

การจูงใจ 

ภาวะผูน้าํ 

การทาํงานเป็นทีม 

การมีส่วนร่วม 

ความผูกพนัธ์และการยอมรับ 

ผลของการนาํ

นโยบายไปปฏิบติั 
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ของขา้ราชการ นอกเสียจากขา้ราชการหรือผูป้ฏิบติังานยอมรับ หรือปรับนโยบายเหล่านั้นเขา้ไป

เป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีประจาํวนัของผูป้ฏิบติั กล่าวคือ หากเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการเกิดการ

ต่อต้านไม่ยอมรับเอานโยบายมาแปลงสู่ภาคปฏิบติัในฐานะเป็นงานประจาํของตน  เจ้าหน้าท่ี

ดงักล่าวอาจจะเพิกเฉยในการปฏิบติัตาม หรืออาจจะใชอ้าํนาจดุลยพินิจของการตดัสินใจในลกัษณะ

ท่ีไม่เอ้ือต่อตวันโยบาย ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  ตวัแบบการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีเนน้ดา้นกระบวนการของระบบราชการ 

แหล่งที่มา: วรเดช จนัทรศร, 2548. 

 

 ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) ตวัแบบชนิดน้ีเช่ือว่า ความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบติั เกิดจากความสามารถของผูเ้ล่น (Players) หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนขององค์การ 

กลุ่ม หรือสถาบนั และปัจจยัภายนอกองค์การ ตวัแบบน้ีเน้นท่ีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

และการประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้น ทั้งน้ีบุคคลฝ่ายต่างๆ 

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบันโยบายจะเขา้มาใชอิ้ทธิพลของตนเอง เพ่ือสร้างเง่ือนไขต่อรองให้มีการ

ปฏิบติัตามนโยบายในลกัษณะท่ีจะทาํให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน หรือเสียผลประโยชน์

นอ้ยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการใชค้วามสามารถเพ่ืออา้งเหตุผลความชอบธรรม การโฆษณา

ประชาสมัพนัธช์วนเช่ือ การสร้างพลงัมวลชนเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงกดดนั เป็นตน้ ดงันั้นความสามารถ

ในการเจรจาต่อรองประนีประนอมแสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอก ในการนาํเอานโยบายไป

ปฏิบติักบับุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อความสาํเร็จในการปฏิบติัตาม

นโยบาย ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 

ระดบัความเขา้ใจสภาพความเป็นจริงในการ

ใหบ้ริการของผูก้าํหนดนโยบายหรือผูบ้ริหาร

โครงการพฒันา 

ระดบัของการยอมรับนโยบายเขา้เป็นส่วน

หน่ึงของหนา้ท่ีประจาํวนัของผูป้ฏิบติั 

ผลของการนาํ

นโยบายปฏิบติั 
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ภาพที่ 2.6  ตวัแบบการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีเนน้ดา้นการเมือง 

แหล่งที่มา: วรเดช จนัทรศร, 2548. 

 

 ตวัแบบทัว่ไป (General Model) ตวัแบบชนิดน้ีมองว่า ปัจจยัท่ีจะทาํให้การนาํเอานโยบาย

ไปปฏิบติัอยา่งประสบความสาํเร็จนั้นมีอยูห่ลายประการ เช่น สมรรถนะของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

ในการปฏิบติัตามนโยบาย ความชดัเจนของตวันโยบาย และกระบวนการในการติดต่อส่ือสาร การ

ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากผูป้ฏิบัติงาน  เป็นต้น นอกจากน้ียงัให้ความสําคัญต่อปัจจัย

สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จในการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัไดไ้ม่

มากก็นอ้ย ดงัภาพท่ี 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถ 

สถานะ อาํนาจ และ

ทรัพยากรของหน่วยงาน 

จาํนวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการนํา

นโยบายไปปฏิบติั 

ความสามารถในการต่อรอง 

การสนับสนุนจาก 

- ส่ือมวลชน 

- นกัการเมือง 

- หวัหนา้หน่วยงานอ่ืนๆ 

- กลุ่มผลประโยชน์ 

- บุคคลสําคญั 

- กลุ่มอิทธิพล 

ผลของการ

นาํนโยบาย

ไปปฏิบติั 
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ภาพที่ 2.7  ตวัแบบการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีเนน้การบูรณาการหรือตวัแบบทัว่ไป 

แหล่งที่มา: วรเดช จนัทรศร, 2548. 

  

 Meter and Horn (1975 อา้งถึงใน อาคม ใจแกว้, 2533: 11) ให้ความหมายว่า การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงความพยายามทั้ งของรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ท่ีจะกระทาํให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีไดก้าํหนด กล่าวคือ เป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจไวแ้ลว้ซ่ึงอยู่ในรูปของ

การกระทาํ 

 Bradach (1977 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2549: 403) ไดร้ะบุถึงกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการทางการเมือง และเห็นว่าการนาํนโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงก็คือ เกม

การต่อสูร้ะหว่างกลุ่มผลประโยชน์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และทาํให้เขา้ถึงส่วนของ

โครงการท่ีไม่อยู่ในการควบคุมของตน โดยนิยามว่า กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ

กระบวนการของกลยทุธเก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธร์ะหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงลว้น

แต่จะมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มคน เป้าหมายเหล่าน้ีอาจจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของนโยบายก็ได ้

 Pressman and Wildavsky (1993 อา้งถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547: 208) ได้ให้

ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติัไวว้่า หมายถึง ระดบัการเกิดข้ึนของผลนโยบายท่ีคาดคะเน

บรรทดัฐานของ

วตัถุประสงค์

ของนโยบาย 

กระบวนการติดต่อส่ือสาร 

กิจกรรมเพื่อใหก้ารบงัคบัใชมี้ผล 

ลกัษณะของหน่วยงานท่ีปฏิบติั 

สภาวะของเศรษฐกิจและสังคม 

สภาวะทางการเมือง 

ทรัพยากร 

ความสนบัสนุน

ของผูป้ฏิบติั 

ผลของการ

นาํนโยบาย

ไปปฏิบติั 
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ไว ้การนาํนโยบายไปปฏิบติัอาจไดรั้บการมองว่า เป็นกระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวก้บัปฏิบัติการทั้ งหลายท่ีมุ่งไปสู่การกระทาํให้บรรลุผล หรือหากมองว่า

นโยบายเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกโดยนัยถึงทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นลูกโซ่เชิงเหตุและผลซ่ึงอยู่ระหว่างเง่ือนไข

เบ้ืองตน้กับผลท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต ดังนั้ นการนาํนโยบายไปปฏิบัติในความหมายน้ีก็คือ

ความสามารถท่ีจะประสานเช่ือมโยงลกูโซ่เชิงเหตุและผลนั้น เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์พึงปรารถนา 

 

 2.4.6  ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัจริงนั้น ความสาํเร็จหรือการบรรลุผลของนโยบายท่ีไดจ้ดัทาํ

ข้ึนมา จะบรรลุผลสาํเร็จหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการนาํนโยบายเหล่านั้นไป

ปฏิบติั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการนาํปฏิบติั (วรเดช จนัทร์ศร, 2530) ประกอบดว้ย 

 2.4.6.1  แหล่งท่ีมาของนโยบาย (Source of Policy) แถลงการณ์หรือคาํสั ่งของฝ่าย

บริหารการประกาศใชก้ฎหมาย ขา้ราชการระดบัสูง ผูมี้หน้าท่ีในการริเร่ิมการก่อรูปนโยบาย คาํ

วินิจฉยัของศาล 

 2.4.6.2  ความชดัเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ จะส่งเสริมให้มีความสอดประสานกัน และมีประสิทธิภาพ โดยความชัดเจนของ

วตัถุประสงค์ข้ึนอยู่กับการระบุสภาพปัญหาครบถว้น กาํหนดผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างชดัเจน กาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินทรัพยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4.6.3  การสนบัสนุนนโยบาย (Support for Policy) เป็นส่ิงจาํเป็น แต่มิใช่เง่ือนไข

ท่ีเพียงพอสาํหรับการท่ีจะนาํนโยบายไปปฏิบติัใหป้ระสบผลสาํเร็จ โดยมีปัจจยัคือ ความสนใจของ

ผูริ้เร่ิมนโยบายและกลุ่มผลประโยชน ์

 2.4.6.4  ความซบัซอ้นในการบริหาร (Complexity of Administration) จะทาํให้

นโยบายเบ่ียงเบนจากเดิม มีการประเมินผล การกาํหนดเป้าประสงค์ ปัจจยักระตุน้ ส่ิงจูงใจผูน้าํ

นโยบายไปปฏิบติั 

 2.4.6.5  ส่ิงจูงใจสาํหรับผูป้ฏิบติั (Incentives for Implementers) ทาํให้ผูป้ฏิบติัมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 

 2.4.6.6  การจดัสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ทรัพยากรอย่างจาํกดั การใช้

ต้องคํานึงถึงการจัดลาํดับ  ความสําคัญของแผนงานและโครงการ  รวมถึงกลยุทธ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ตระหนักถึงประโยชน์หรือตน้ทุนท่ีไม่ได้คาดไว ้หรือ ท่ีเรียกว่า “ผลกระทบ

ภายนอก” ดว้ยประสิทธิผลของการนาํนโยบายไปปฏิบติั จะสาํเร็จหรือลม้เหลว เน่ืองจากเป้าหมาย

ของการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยูท่ี่ การมุ่งทาํใหน้โยบายนั้นประสบความสาํเร็จ การช้ีให ้
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เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความสาํเร็จและความลม้เหลว ซ่ึงจะสามารถทราบจาก 

1)  ระดบัความร่วมมือ ท่ีผูรั้บนโยบายไปปฏิบติัมีต่อผูอ้อกคาํสั ่ง หรือผู ้

กาํหนดนโยบาย ถา้ระดบัของความร่วมมือมีสูงระดบัของความสาํเร็จในการนาํนโยบายไปปฏิบติัก็

จะมีสูงตามไปดว้ย และในทางกลบักนัถา้ระดบัของความร่วมมือมีตํ่า ก็ย่อมหมายความว่า ระดบั

ของความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติัจะมีอยูสู่ง 

2)  การบรรลุผลการปฏิบติัตามนโยบาย ตามภาระหน้าท่ีขององค์กรท่ี

รับผดิชอบดว้ยความราบร่ืนและปราศจากปัญหา ถา้หากการปฏิบติัตามนโยบายใดเต็มไปดว้ยความ

ขดัแยง้หรือมีอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งเกิดข้ึนมากเท่าใด ระดบัของความลม้เหลวก็น่าจะมีมากข้ึนเท่านั้น 

3)  นโยบายนั้นก่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบตามท่ี

พึงปรารถนาหรือไม่ หากนโยบายสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ก็กล่าวไดว้่าเป็นความสาํเร็จประการหน่ึง 

และในทางตรงกนัขา้มเม่ือนาํ นโยบายนั้นไปปฏิบติัแลว้ ผลท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามความคาดหมาย ก็

กล่าวไดว้า่เป็นความลม้เหลวนัน่เอง 

 

 2.4.7  ปัญหาและอุปสรรค์การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

สาํหรับหลกัการท่ีจะนาํนโยบายไปปฏิบติัเพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้

จากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (วรเดช จนัทร์ศร, 2530) 

 2.4.7.1  ถา้มีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางปฏิบติัคลุมเครือ ตอ้งมีการตีความนโยบาย

ใหช้ดัเจน 

 2.4.7.2  ถา้มีทรัพยากรใหม่และมีแนวทางปฏิบติัท่ีเฉพาะเจาะจง เป้าประสงค์ของ

บุคคลภายในองคก์ารจะลดความสาํคญัลง 

 2.4.7.3  ถา้ทรัพยากรไม่เพียงพอ และแนวทางปฏิบติัไม่ชดัเจน ตอ้งสร้างกิจกรรม

ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความสมคัรใจท่ีจะปฏิบติั เป็นการสร้างพลงัความมุ่งมัน่  

สาํหรับความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติัอาจเกิดจากประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 1)  การเลือกกลยทุธก์ารนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

 2)  การเลือกหน่วยปฏิบติัและกลไกในการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

 3)  การเลือกเคร่ืองมือและวิธีปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าหากตอ้งการใหน้โยบายบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้ะตอ้ง

ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาํนโยบายไปปฏิบติัดงันั้นใน

การนาํนโยบายไปปฏิบติัจะตอ้งมีขั้นตอนครอบคลุมถึงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

จะตอ้งปฏิบติั ตั้ งแต่การแปลงนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั แผนงานโครงการ การจดัหา
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ทรัพยากรท่ีจาํเป็น ตลอดจนการกลัน่กรองผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากโครงการ การให้บริการและ

การวดัผลประโยชน ์ 

ในการทาํความเขา้ใจสภาพการณ์หรือปัญหาของการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ของ

ประเทศไทย อาจมีความจาํเป็นอย่างยิ ่งท่ีตอ้งเขา้ใจขั้นตอนและโครงสร้างของการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัอยา่งถ่องแท ้เน่ืองจากจะส่งผลต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

ท่ีผา่นมาในภาพรวม อาจกล่าวไดว้่าการศึกษาเร่ืองการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัมุ่งเน้นสนใจ

เฉพาะบางเร่ือง หรือบางประเด็นมากกว่าการสร้างทฤษฎี/ ตวัแบบในการนาํนโยบายสาธารณะไป 

ปฏิบติัแบบเบ็ดเสร็จ จึงทาํใหไ้ม่มีกรอบทฤษฎีท่ีเด่นชดัหรือตวัแบบท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะ

อธิบายถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัได ้(วรเดช จนัทรศร, 2540) 

แต่ต่อมาเม่ือมีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยหรือตัวแบบท่ีใชอ้ธิบายความสําเร็จ และความ

ลม้เหลวของการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติักนัอยา่งกวา้งขวาง มากข้ึน ก็ประสบกบัปัญหาของ

การเหมารวมและไม่สามารถอธิบายปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงได ้ธีรพฒัน์ องัศุชวาล (2555) ไดอ้ธิบาย

เก่ียวกบัการประยกุตแ์นวคิดของการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัโดยวิเคราะห์ผ่านอุปสรรค 5 

ประการสาํคญั ดงัน้ี 

  1)  ปัญหาดา้นสมรรถภาพขององคก์ร 

  ความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ยอ่มข้ึนอยูก่บัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการดาํเนินการ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

นโยบายนั้ นไดม้ากน้อยเพียงใด ดงันั้น ปัญหาทางด้านสมรรถนะจึงเป็นปัญหาหลกัของการนํา

นโยบายไปปฏิบติัซ่ึงอาจโยงถึงปัจจัยท่ีตอ้งคาํนึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ปัญหาและอุปสรรคในการนาํนโยบาย

ไปสู่การปฏิบติัของประเทศไทย ในดา้นสมรรถภาพของหน่วยงานภาครัฐมีประเด็นปัญหาท่ีสาํคญั

คือ การขาดการประสานงาน และการประสานความคิดของหน่วยภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติั เพราะ หน่วยงานราชการมกัจะหวงแหนนโยบายหรือโครงการในส่วนท่ี

ตนรับผดิชอบไม่ยอมใหห้น่วยราชการอ่ืนมาช่วงชิง อีกทั้งพยายามจะขยายขอบเขตแห่งภารกิจหรือ

อาณาจกัรของตนใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน ตามโอกาสและสถานการณ์ท่ีอาํนวยให้ ระบบราชการมี

แนวโน้มท่ีจะเลือกนโยบายของรัฐไปปฏิบติัเฉพาะนโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง (วรเดช 

จนัทรศร, 2540) อีกทั้งขา้ราชการฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะผูท่ี้มาจากพรรคการเมืองท่ีเป็นฝ่ายรัฐบาล 

จะกาํหนดกรอบความสาํเร็จของนโยบายรัฐบาลให้ขา้ราชการฝ่ายประจาํดาํเนินงานโดยเร่งด่วน 

ดงันั้น นโยบายใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่จากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการต่างๆ จะให้
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ความสนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทางตรงขา้มหากนโยบายใดไม่ไดรั้บความสนใจจากฝ่ายการเมือง

ก็จะทาํใหไ้ม่ไดรั้บการเอาใจใส่ในการกาํกบัดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าท่ีควร 
  2)  ปัญหาทางดา้นการควบคุม 

  ความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัความสามารถในการควบคุม 

ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการวดัความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบติัของนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการ ปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติัจะเพิ่มมากข้ึนหากผูรั้บผดิชอบในนโยบายขาดความ 

สามารถท่ีจะทาํการวดัผลหรือควบคุมผลงานของหน่วยปฏิบติั ปัญหาทางดา้นการควบคุมมีมาก

หรือน้อยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขหลายประการ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างความสามารถในการ

ควบคุมหรือการวดัความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานท่ีจะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ

นโยบายได้ และในขณะเดียวกนัก็มีผลโดยตรงต่อปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบติัดว้ย เช่น 

ความสามารถของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการแปลงนโยบาย ว่าจะสามารถแปลงนโยบายออกมา

เป็นแนวทางปฏิบติั แผนงาน หรือโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนโยบาย กิจกรรมของ

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้ นมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพียงใด และการกาํหนดภารกิจ

ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั งาน แผนงาน หรือโครงการ

นั้นๆ ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐของ

ประเทศไทย ในช่วงตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2501-2540 ประสบปัญหาในการกาํกับ ติดตามนโยบาย หรือ

โครงการภาครัฐอย่างจริงจงั การกาํกบันโยบายสาธารณะในอดีตส่วนใหญ่จัดทาํในรูปแบบการ

ตรวจราชการของขา้ราชการจากส่วนกลางท่ีเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ หรือติดตามความ

คืบหนา้ของนโยบายท่ีมอบหมาย จากนั้นหน่วยงานท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติัจะจดัทาํสรุปรายงานผล

การดาํเนินงานตามนโยบาย โดยท่ีเน้ือหาสาระของการปฏิบติัตามนโยบายมิไดน้าํเสนอให้เห็นการ

ดาํเนินงานโดยละเอียดชัดเจนมากเท่าท่ีควร ประกอบกับสภาพการณ์ทางการเมืองไทยท่ีมีการ

ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนการเข้าสู่อาํนาจ จากคณะทหาร หรือจากรัฐบาลพลเรือนท่ีสับเปล่ียนกัน

ตลอดเวลา จากช่วงปี พ.ศ. 2475-2540 ส่งผลให้การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติขาดความความ

ต่อเน่ือง ขาดการกาํกบั ควบคุม การติดตามนโยบายของรัฐ บทบาทการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ี

แทจ้ริง จึงเป็นภาระของขา้ราชการประจาํท่ีตอ้งแบกรับในการควบคุม กาํกบันโยบายสาธารณะของ

ประเทศมาโดยตลอด (จุมพล หนิมพานิช, 2554 อา้งถึงใน ธีรพฒัน์ องัศุชวาล, 2555) ต่อมาภายหลงั

การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ 2550 โครงสร้างของการกาํกบัดูแลและการตรวจสอบ

ไดเ้พิ่มระดบัความเขม้ขน้ข้ึนผา่น กลไกขององคก์รอิสระ แต่ปัญหาการตรวจยงัคงปรากฏผา่นความ

พยายามในการควบคุม หรือแทรกแซง หน่วยงานเหล่านั้นเป็นระยะๆ  
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  3)  ปัญหาทางดา้นความร่วมมือและการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัในการใหค้วามร่วมมือ และ

การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงนั้น สาระสาํคญัท่ีเป็นปัญหาตกทอดมาจนถึงปัจจุบนัคือการขาดความ

ร่วมมือจากประชาชน บางคร้ังประชาชนก็รวมกลุ่ม รวมพลงักนัต่อตา้น เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2541-

2542 การรวมกลุ่มคดัคา้นต่อตา้นการวางท่อก๊าซจากมาเลเซียซ่ึงรัฐบาลมีแนวนโยบาย ท่ีจะจดัซ้ือ

จากประเทศมาเลเซีย จนทาํให้รัฐบาลตอ้งทบทวนเส้นทางการวางท่อใหม่ หรือการรวมกลุ่มพลงั

ประชาชนคดัคา้นการปิดประตูระบายนํ้ าเข่ือนปากมลู ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ มีการเรียกร้อง

ใหเ้ปิดประตูระบายนํ้ า จนในท่ีสุดรัฐบาลตอ้งปรับนโยบายอนุญาตใหเ้ปิดประตูระบายนํ้ าเข่ือนปาก

มลู ตามขอ้เรียกร้องของประชาชน นโยบายสาธารณะท่ีรัฐบาลดาํเนินการโดยท่ีประชาชนไม่ไดมี้

ส่วนร่วมริเร่ิมโครงการ ยอ่มไดรั้บการต่อตา้น และขาดความร่วมมือ จนกระทัง่รัฐธรรมนูญฉบบั ปี 

พ.ศ. 2550 ตอ้งมีบทบญัญัติให้หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอ่ืนใดท่ีจะดาํเนินการโครงการใน

ทอ้งถิ่นของประเทศไทย หากเป็นโครงการท่ีจะก่อให้เกิดโทษ หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการนั้นจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนเสมอ 

  4)  ปัญหาทางดา้นอาํนาจ และความสมัพนัธก์บัองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงเกิดจากเร่ืองอาํนาจและความสัมพนัธ ์

ระหว่างองค์กรท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกบัองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีมากน้อย

เพียงใดข้ึนอยู่กับเง่ือนไขหลายประการ เช่น การติดต่อ และความสัมพนัธ์ท่ีหน่วยปฏิบัติมีกับ

หน่วยงานท่ีควบคุมนโยบายดงักล่าว ความจาํเป็นท่ีหน่วยปฏิบติัตอ้งแสวงหาความร่วมมือ หรือทาํ

ความตกลงกบัหน่วยงานอ่ืน ความเป็นไปไดท่ี้เจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานจะสามารถทาํงาน

ร่วมกนัได ้โดยตน้เหตุของปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญั ในการนาํนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติั

ท่ีเกิดจากการขาดการประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองคก์ารภาคเอกชน ใน

ประเทศไทยนั้น เป็นประเด็นปัญหาการบูรณาการในการปฏิบติั เพราะหน่วยราชการมกัจะหวง

แหนภารกิจ ตีกรอบไม่อยากใหห้น่วยงานอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในภารกิจของตนเอง ในบางคร้ังจะ

พบว่าหน่วยงานงานท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องจัดทาํภารกิจดว้ยตนเอง

จนกระทัง่เสร็จสิ้นการดาํเนินการ ไม่ยอมพ่ึงพาอาศยั เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ขา้มหน่วยงาน เป็นตน้ 

  5)  ปัญหาทางดา้นการสนับสนุน และความผกูพนัขององค์กรหรือบุคคลสาํคญั

  ปัญหาทางดา้นการสนบัสนุน และความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคลท่ีสาํคญั เป็น

ปัญหาหลกัอีกดา้นหน่ึงของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ปัญหาดงักล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความ

ลม้เหลวของนโยบายนั้นโดยตรง ถา้องคก์รหรือบุคคลสาํคญั ไดแ้ก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ 

นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนส่ือมวลชน ไม่ให้ความสนับสนุนทั้ งในแง่ของทาง
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การเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรคในแง่ของการต่อตา้น หรือคดัคา้นนโยบาย

นั้นๆ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีแสดงออกถึงความผกูพนัของ

องคก์ร ท่ีเป็นกลุ่มผลประโยชน์และหน่วยงานทอ้งถิ่น เป็นตน้ (ธีรพฒัน์ องัศุชวาล, 2555) 

จากนิยามของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ท่ีนกัวิชาการต่างๆไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ทาํใหส้รุป

ไดว้่า ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติัคือ การนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัจากการกาํหนดเป้าหมายของนโยบายไวแ้ลว้ โดยมีหน่วยงานทาํหน้าท่ีรับผิดชอบ

เอานโยบายในขา้งตน้มาบริหารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย ซ่ึงมีการพิจารณาถึง

ปัจจยัต่างๆ ในการดาํเนินการ และหากศึกษาอย่างละเอียดพบว่าการนาํนโยบายไปปฏิบติันั้นจะมี

ลกัษณะของการต่อสูร้ะหว่างกลุ่มผลประโยชน์หรือมีกระบวนการทางการเมืองอย่างหน่ึงซ่อนเร้น

อยู่ในกระบวนการดว้ยเสมอ ในเบ้ืองตน้ภาพรวมการศึกษาเร่ืองการนาํนโยบายไปปฏิบติัจึงเป็น

เร่ืองของการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

 

2.5  การกําหนดกลยุทธ์ด้วยวธีิการวเิคราะห์ SWOT Analysis 

  

 การวางแผนกลยทุธห์รือ Strategic Planning มีการนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทั้งในกิจการ

ดา้นการทหาร ดา้นการศึกสงคราม ดา้นการเมืองระหว่างประเทศ และโดยเฉพาะในการบริหารงาน

ภาคธุรกิจเอกชนนั้นถือไดว้่าประสบความสาเร็จสูงมาก กา้วหน้าและเป็นท่ีกล่าวขวญัถึงกนัมาก 

สาํหรับวงงาน/ วงการราชการ ก็จาํเป็นตอ้งมีการวางแผน/ จดัทาแผนกลยุทธ์เช่นเดียวกบัวงการ

ธุรกิจเอกชน ทั้งน้ี นอกจากส่วนราชการจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 มาตรา 13 และมาตรา 66 แลว้ ยงัจะตอ้ง

คาํนึงถึงความอยู่รอด (Survive) และความกา้วหน้า (Growth) ของส่วนราชการในอนาคตอีกดว้ย 

 การวางแผนกลยทุธเ์ป็นการวางแผนท่ีมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ มีการกาํหนดเป้าหมายระยะ

ยาวท่ีแน่ชัด  มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน  ต้องการระบบการทํางานท่ีมี

ความสามารถในการปรับตวัสูงสาํหรับการทาํงานในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

เพ่ือใหท้นัและสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  ้และในการวางแผนกล

ยทุธน์ั้นส่ิงท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับองคก์รคือ “การกาํหนดกลยทุธ”์ สาํหรับใชใ้นการทางานเพื่อ

การบรรลุวตัถุประสงค์ของงาน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกาํหนดตามธรรมชาติและ

ลกัษณะขององคก์รนั้น ๆ ทั้งน้ี องคก์รจะสามารถกาํหนดกลยุทธ์ไดน้ั้นตอ้งรู้สถานภาพหรือภาวะ

ขององค์กรของตนเสียก่อน และนอกจากนั้นยงัตอ้งมีกระบวนการกาํหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

สาํหรับตนเองด้วย ซ่ึงวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการ
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กาํหนดกลยทุธมี์หลายวิธีดว้ยกนั และหน่ึงในวิธีการเหล่าน้ีคือ การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT 

Analysis ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีรู้จักและใช้กนัอย่างแพร่หลายในฐานะเคร่ืองมือในการประเมินหรือ

วิเคราะห์องคก์รเพ่ือการวางแผนและการกาํหนดกลยทุธข์ององคก์ร 

 

 2.5.1   กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  

 ลกัษณะการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์รโดยมีนกัวิชาการท่ีมีความชาํนาญการทางดา้นกลยทุธก์ล่าวไว ้อาทิเช่น 

 บุญเลิศ เย็นคงคา (2546) กล่าวถึงลกัษณะของการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นการวางแผนท่ี

จะตอ้งเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกท่ีจะกระทบกบัองค์กร 

ซ่ึงเป็นการวางแผนในลกัษณะท่ีเป็นทั้งการแกไ้ข ป้องกนัและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 Bryson (1995) กล่าวถึงลกัษณะสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นลกัษณะเด่นของ

องคก์รท่ีมีการจดัการอย่างมืออาชีพ ทั้งน้ีความสาํเร็จขององค์กรจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีครบ

วงจร อนัประกอบไปดว้ยแผนปฏิบติัการ การนาํไปปฏิบติั และการประเมินผล ซ่ึงก็คือการวางแผน

กลยทุธ ์นัน่เอง 

 Rowley, Lujan and Dolence (1997: 162) กล่าวว่า ลกัษณะท่ีสาํคญัของการวางแผนเชิงกล

ยทุธ ์เป็นแนวทางในการดาํเนินการเปล่ียนแปลงทางกลยทุธแ์ละการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการตอบสนองต่อความทา้ทายท่ีเกิดข้ึน เช่น การ

สนบัสนุนดา้นการเงินท่ีลดลงจากรัฐ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีจาํนวนประชากร และงานดา้น

วิชาการท่ีลา้สมยั เป็นตน้ 

 Mulhare (1999: 324) กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่า เป็นวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีหลากหลายอยา่งเป็นทางการต่อการจดัการการตดัสินใจในองคก์ร 

 Mara (2000: 211) กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของการวางแผนกลยุทธ์ว่า เป็นการมุ่งเน้นใน

ระยะยาวท่ีจะมีวิธีการอยา่งเป็นระบบท่ีจะจดัการวางแผนงานในช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีลกัษณะท่ีสาํคญั 4 ประการคือ 1) การ

วางแผนเชิงกลยทุธเ์ป็นกระบวนการซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองค์กร 2) 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา และรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 3) การวางแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกล
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ยุทธ์ 4) การวางแผนกลยุทธ์เป็นลักษณะของการจัดการอย่างมืออาชีพ อนัประกอบไปด้วย 

แผนปฏิบติัการ การนาํแผนไปปฏิบติั และการประเมินผล 

  

 2.5.2  แนวคดิและทฤษฎีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีไวห้ลายแนวคิดดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่น 

 ปกรณ์ ปรียากร (2543: 83-85) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นหวัใจสาํคญัในการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพราะกลยุทธ์ก ําหนดข้ึนจากการพิจารณาโอกาส  และข้อจํากัดของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีน่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือเป็นปัจจัยหลกัแห่งความสาํเร็จ และการ

ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน เพ่ือกลัน่กรองสมรรถณะท่ีโดดเด่นขององค์กร โอกาสภายนอก

จะเก็บมาเป็นความไดเ้ปรียบโดยอาศยัจุดแข็งภายใน ขณะท่ีขอ้จาํกดัท่ีถือเป็นภาวะคุกคามจะถือเป็น

ส่ิงท่ีตอ้งหลบหนีหลีกเล่ียง ขณะเดียวกนัจุดอ่อนต่างๆ ก็จะตอ้งปิดหรือแกไ้ขให้ได ้ในการกาํหนด

กลยทุธห์รือเลือกกลยุทธ์ ปัจจยัอีกสองดา้นคือ ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ค่านิยมในการจดัการกบัปัจจยั

ภายนอก คือสาํนึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม อนัถือเป็นจริยธรรมทางธุรกิจ จะเขา้มามีส่วนใน

การพิจารณาและเลือกกลยทุธแ์ลว้ก็จะนาํไปสู่การดาํเนินงาน 

 David (1997: 16) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการท่ี

ต่อเน่ือง ขั้นตอนต่างๆของการวางแผนเชิงกลยทุธน้ี์ ประกอบดว้ยขั้นตอนพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน คือ 1) 

การสร้างกลยุทธ์ 2) การนาํกลยุทธ์ไปใช ้3) การประเมินกลยุทธ์ โดยระบุว่าขั้นตอนการสร้างกล

ยุทธ์จะต้องมีการบรรยายถึงการพฒันาพนัธกิจ พิจารณาตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก 

กาํหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาว ประเมินและเลือกกลยทุธ ์

 Rea and Herzner (1997: 3) เสนอแนวคิดว่ารูปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ควร

ประกอบดว้ย 1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพ่ือหาโอกาส 

และอุปสรรค และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 2) การ

ประเมินขอ้มลูโดยนาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมตามขอ้แรกมาประมวลรวมกบัความรับผิดชอบต่อสังคม

และการจดัการภายในองคก์ร 3) การสร้างกลยุทธ์ 4) การเลือกกลยุทธ์ และ 5) การนาํกลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบติั 

 

 2.5.3  การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

การบริหารเชิงกลยทุธเ์ป็นแนวคิดการบริหารงานท่ีเนน้การวางแผนท่ีสามารถวดัผลผลิตได้

และเป็นการวางแผนท่ีคํานึงถึงบริบทขององค์กรทั้ งภายในและภายนอกขององค์กรเพ่ือเพิ่ม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง (พูลสุข หิงคานนท์, 2549) 

กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธป์ระกอบดว้ย 

  2.5.3.1  การวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมขององคก์ร โดยพิจารณาจุดอ่อนจุด

แขง็ขององคก์รโอกาสในการพฒันาและภยัคุกคามหรืออุปสรรคจากภายนอกองค์กรซ่ึงเป็นปัจจยั

เง่ือนไขความสาํเร็จขององค์กร การวิเคราะห์ศกัยภาพและความพร้อมขององค์กรมีวตัถุประสงค์

เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดรู้้ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์รครบทุกดา้นท่ีจะใชใ้นการวางทิศทางขององค์กร การระบุ

สมรรถนะและปัจจยัหลกัของความสาํเร็จขององคก์ร พร้อมกบัการพิจารณาค่านิยมของสังคมและ

องค์กรท่ีสามารถนําไปสู่การตดัสินใจเลือกและกาํหนดกลยุทธ์หรือ กลวิธีท่ีมัน่ใจได้ว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัท่ีสุดกบัศกัยภาพและความพร้อมขององค์กร สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ศกัยภาพและความพร้อมขององค์กรท่ีนิยมใชก้ันไดแ้ก่  ตวัแบบ SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat)  

  2.5.3.2  การจดัวางทิศทางขององคก์รโดยการกาํหนดวิสยัทศัน ์คุณค่าและพนัธกิจ

ขององคก์ร วิสัยทศัน์ คือความใฝ่ฝันท่ีเป็นอุดมคติหรืออนาคตขององค์การ คุณค่า เปรียบเสมือน

หัวใจแห่งองค์กรหมายถึงส่ิงท่ีองค์กรเช่ือมัน่ไดแ้ก่คุณค่าส่วนบุคคลและคุณค่าในหน้าท่ีการงาน 

พนัธกิจ หมายถึงภารกิจตามเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมายและเหตุผลของการมีอยูข่ององคก์ร 

  2.5.3.3 การกาํหนดเป้าหมายขององคก์รเพ่ือการกาํหนดกลยทุธโ์ดยจะตอ้งกาํหนด

ผลลพัธท่ี์สะทอ้นระดบัความสาํเร็จของการบริหารตามเป้าหมายและตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ท่ีมี

ลกัษณะท่ีถกูตอ้ง เช่ือถือได ้มีความหมายและสามารถวดัได ้ 

 

 2.5.4  การวเิคราะห์ SWOT Analysis 

 SWOT Analysis คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบสาํหรับการจดัประเภทปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ขององค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร ในการวิเคราะห์ SWOT นั้น ทีม

ผูบ้ริหารอาจมีทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งบริหารการไดม้าของความเขา้ใจท่ีดีกว่า และ ความเห็น

ท่ีสอดคลอ้ง หรือ แตกต่างกนัของคณะผูบ้ริหารจดัการ ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ นั้นสามารถ

ส่งผลรุนแรงต่อความสาํเร็จของธุรกิจได ้(นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548)   การวิเคราะห์ SWOT เป็น

เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยผูบ้ริหารกาํหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก

สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี

ศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการทาํงานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า SWOT Analysis 

หมายความถึงการวิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
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โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)อย่างไร เพ่ือท่ีจะนําไปใชใ้นการวางแผนและ

กาํหนดกลยทุธข์ององคก์รต่อไป  

 SWOT มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

 S: Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก 

ซ่ึงองค์กรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึง การ

ดาํเนินงานภายในท่ีองคก์รทาํไดดี้  

            W: Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและความสามารถ 

ซ่ึงองคก์รไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึงการ

ดาํเนินงานภายในองคก์รท่ีทาํไดไ้ม่ดี 

 O: Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออาํนวยให้การ

ทาํงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคห์รือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินการขององคก์ร  

 T: Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการทาํงานของ

องคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร  

  2.5.4.1  กรอบการวิเคราะห์ SWOT  

ในการวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis นั้น การกาํหนดเร่ือง หัวขอ้ หรือ

ประเด็น (Area) เป็น ส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง เพราะการกาํหนดประเด็นทาํให้การวิเคราะห์และ

ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคไดถ้กูตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกาํหนดประเด็นหลกั 

(Key Area) โอกาสท่ีจะทาํใหก้ารวิเคราะห์ถกูตอ้งจะมีมากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีการกาํหนดกรอบ

การวิเคราะห์ SWOT ใดๆ ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานหรือลกัษณะของธุรกิจและธรรมชาติขององค์กร

นั้น ๆ ซ่ึงกรอบการวิเคราะห์ SWOT มีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบท่ีนิยมใชก้นัคือ การวิเคราะห์

ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองคก์ร และการวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองค์กร ดงัน้ี 

   1)  การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองคก์ร (Internal  

         Environment Analysis)  

   การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์กร  เป็นการประเมิน

ศกัยภาพของการดาํเนินงานขององค์กรท่ีผ่านมาในอดีต (Post Experiences) และในปัจจุบนัว่า

ประสบผลสมัฤทธ์ิมีปัญหาอุปสรรคหรือมีขอ้มลูในการสาํรวจหาโอกาส (Opportunity) ตรวจสอบ

ภาวะคุกคามหรือข้อจาํกดั (Threats หรือ Constraint) หรือตรวจสอบสภาวะการเส่ียง (Risks) 

รวมทั้งการตรวจสอบทางดา้นศกัยภาพขององคก์รทางดา้นปัจจยัหรือทรัพยากร ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ

อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจดัการ ทั้งน้ี การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายในองค์กรตามนัย
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ดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าประเด็กหลกัท่ีควรนาํมาพิจารณาหรือวิเคราะห์ประกอบดว้ย 1) Structure 

and Policy ประกอบดว้ย โครงสร้างองค์กร นโยบาย กลยุทธ์ แผนการปฏิบติังาน 2) Services 

ประกอบดว้ย ผลผลิตและผลลพัธ ์(ทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) Manpower ประกอบดว้ย อตัรากาํลงั (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) ระบบการ

บริหารบุคคล  4) Money ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพดา้นการเงิน การระดมทุน เป็นตน้ 5) 

Materials ประกอบดว้ย วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานท่ี และ 6) Management 

ประกอบดว้ย กระบวนการ/ ระบบ ภาวะผูน้าํ วฒันธรรม องค์กร ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ระบบ

การวางแผนและประเมินผล การส่ือสารภายใน และการการสร้างเครือข่าย เป็นตน้ 

        (1)  Strength Analysis  

        การวิเคราะห์จุดแข็ง หรือ Strength Analysis เป็นการศึกษาตนเองจาก

มุมมองภายในและภายนอกว่า จุดแข็งของเราในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งนั้น เป็นเช่นไร หากจุดแข็ง

ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีกไ็ม่ถือว่าเป็นจุดแข็ง แต่เป็นความจาํเป็น (Necessity) สาํหรับการทาํตลาด 

เช่น การผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไดรั้บฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 อาจจะเคยเป็นจุดแข็งในอดีต แต่

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีแบรนดใ์ดไม่มีไม่ได ้ดงันั้นแลว้การมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 จึง

ไม่ถือเป็นจุดแข็งของบริษทั และแบรนดเ์ป้าหมายสาํคญัในการวิเคราะห์จุดแข็งคือการคน้หาส่ิงต่าง 

ๆ เหล่าน้ี 

- อะไรคือส่ิงท่ีเราไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 

- อะไรคือส่ิงท่ีเราทาํไดดี้เหนือคู่แข่ง 

- อะไรคือส่ิงท่ีเรามีเหนือคู่แข่ง 

- คนอ่ืนๆ (ผูบ้ริโภค, พนกังาน, คู่แข่ง ฯลฯ) มีความเห็นอยา่งไร

ต่อส่ิงท่ีเราคิดว่าเป็นจุดแข็งของเรา 

        (2)  Weakness Analysis 

        มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแข็ง การวิเคราะห์จุดอ่อน หรือ 

Weakness Analysis เป็นการศึกษาตนเอง จากมุมมองภายในและภายนอกว่า จุดอ่อนของเราในเชิง

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งเป็นเช่นไร หากจุดอ่อนดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีทุกคนมีก็ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนท่ีมี

นยัสาํคญั แต่ในขณะเดียวกนัถา้เราสามารถแกไ้ขจุดอ่อนเหล่านั้นได ้ก็จะเปรียบเสมือนว่าเรามีจุด

แข็งเพิ่มข้ึนมา โดยทั ่วไปแลว้ หลาย อๆงค์กรสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์กรตนเองได้ดี

เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น มองไม่เห็นว่าประเด็นต่างๆ นั้นเป็นจุดอ่อนได้อย่างไร หรือ

อาจจะเป็นเพราะการนาํเสนอจุดอ่อนจะเป็นการตาํหนิฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์จุดอ่อนท่ีดีจึง
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ควรอาศยัการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก หรือคณะทาํงานท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะคน้หาความจริงท่ี

เป็นจุดอ่อนขององคก์ร 

   2)  การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองคก์ร (External  

         Environment Analysis)  

การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์

ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองค์กร แต่เขา้มามีบทบาทหรือผลกระทบต่อองค์กร

จนเป็นผลให้การดํา เ นินงานขององค์กรจํา เป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มดงักล่าว สภาพแวดลอ้มขององค์กรในท่ีน้ีอาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ เช่น คู่แข่ง ซ่ึงนับวนัจะเขา้มามีบทบาทต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงานเพิ ่มข้ึน นอกจากน้ียงัมีสภาพแวดลอ้มภายนอกประเภทอ่ืนท่ี

จะเขา้มามีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์รเช่น ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีฉพาะอย่างยิ ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความกา้วหน้าของวิทยาการท่ีหน่วยงานหรือองค์กรไดน้าํมาใชห้รือการ

เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายสาํหรับปฏิบติั เป็นตน้ ทั้งน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์รตามปัจจยัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่าประเด็นหลกัท่ีควรนาํมาพิจารณาหรือวเิคราะห์ 

ประกอบดว้ย 1) Socio-cultural Factors ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูรั้บบริการ โครงสร้าง

ประชากร การศึกษา อนามยั อาชีพ ความรู้ เจตคติ พฤตกรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี โลกาภิวตัน ์กระแสวฒันธรรมต่างประเทศ ฯลฯ 2) Technological Factors ประกอบดว้ย

นวตักรรม ความมีอยูข่องเทคโนโลยี ฯลฯ 3) Economic Factors ประกอบดว้ย ภาวะทางเศรษฐกิจ 

การจา้งงาน อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา การกีดกนั/กดดนัทางการคา้ ฯลฯ 4) Political 

and Legal Factors ประกอบดว้ย เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของพรรคการเมือง กฎหมาย กฎ

บตัรสหประชาชาติ สนธิสัญญาและอนุสัญญา ฯลฯ และ 5) Physical Factors ประกอบดว้ย สภาพ

ทางภูมิศาสตร์ ดินฟ้าอากาศ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

        (1)  Opportunity Analysis  

        การวิเคราะห์โอกาส หรือ Opportunity Analysis เป็นการศึกษาว่า

โอกาสท่ีมีอยูใ่นเชิงการตลาดนั้นคืออะไร โดยทัว่ไปแลว้โอกาสทางการตลาดต่างๆ มกัเป็นผลจาก

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนระดบักวา้งและระดบัลึก การเปล่ียนแปลงนโยบายต่างๆของรัฐบาล 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสงัคมศาสตร์การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือการ

เปล่ียนแปลงในวิถีการดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภค ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัคือการเปล่ียนแปลงในวิธีการ

ดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภคทัว่ไปในปัจจุบนัน้ี และอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ พฤติกรรมการบริโภค

ของคนไทยท่ีใหค้วามสาํคญักบัการครอบครองวตัถุ แมก้าํลงัทรัพยไ์ม่พอ ค่านิยมใชก่้อนผอ่นทีหลงั
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จึงเป็นค่านิยมทีทวีความรุนแรงขึนในยุคนี จากพฤติกรรมและค่านิยมดังกล่าวทําให้กลายเป็น

โอกาสทางการตลาดของสินค้าหลายๆ ประเภท อาทิ บริการผ่อนชําระจากบริษัทสินเชือต่าง ๆ หรือ

บริการสินเชือส่วนบุคคล เป็นต้น เป้าหมายสําคัญในการวิเคราะห์โอกาสคือการค้นหาสิงต่าง ๆ 

เหล่านี 

- การเปลียนแปลงภายนอกต่างๆทีเกิดขึนและมีประโยชน์ต่อการ

เติบโตทางธุรกิจขององค์กรคืออะไร 

- สามารถนําโอกาสเหล่านันมาช่วยแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรได้

หรือไม่อย่างไร 

- สามารถนําโอกาสเหล่านันมาผสมผสานกับจุดแข็งทีองค์กรมี

อยู่เพือการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรได้หรือไม่ อย่างไร 

        (2)  Threat Analysis 

        ในทางตรงข้ามกับการวิเคราะห์โอกาสของบริษัท การวิเคราะห์

อุปสรรค หรือ Threat Analysis เป็นการศึกษาว่าปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของ

บริษัทคืออะไร ปัจจัยเหล่านันมักเป็นผลจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีในระดับกว้างและระดับลึก

, การเปลียนแปลงนโยบายต่างๆของรัฐบาล การเปลียนแปลงลักษณะทางสังคมศาสตร์ การ

เปลียนแปลงลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรือ การเปลียนแปลงในวิถีการดํารงชีวิตของผู้บริโภค

โดยทัวไป เป้าหมายสําคัญในการวิเคราะห์อุปสรรค คือการค้นหาสิงต่าง ๆ เหล่านี 

- การเปลียนแปลงภายนอกต่างๆทีเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อ

การเติบโตทางธุรกิจขององค์กรคืออะไร 

- สามารถนําจุดแข็งทีมีอยู่มาช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสรรค

เหล่านันได้หรือไม่ อย่างไร 

- หากไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ องค์กรสามารถหลีกเลียง

ผลกระทบทีจะเกิดขึนจากอุปสรรคต่างๆเหล่านันอย่างไร 

นอกจากนีการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายใน (วิเคราะห์จุดแข็งและ

จุดอ่อน) ถือเป็นหนทางค้นหาความดึงดูดใจ (Attractiveness) และความได้เปรียบจากโอกาส โดยที

องค์กรไม่จําเป็นต้องแก้จุดอ่อนทังหมด และไม่ต้องพัฒนาจุดแข็งอย่างเต็มทีทุกอย่าง แต่ต้องจํากัด

ตัวเองอยู่ทีโอกาสทีมีจุดแข็ง หรือพิจารณาโอกาสทีดีกว่า โดยพัฒนาจุดแข็งเฉพาะอย่างขึน (Kotler, 

2000 อ้างถึงใน ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, 2546) 
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2.5.4.2  การระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ 

ใหน้าํจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบั  โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองคก์ร กาํลงั

เผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องคก์รควรจะทาํอย่างไร โดยทัว่ไปในการ

วิเคราะห์ SWOT องคก์รจะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี   

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส: SO) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึง

ปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรกาํหนดกล

ยทุธใ์นเชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวย

โอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเต็มท่ี    

สถานการณ์ที่  2 ( จุดแข็ง-อุปสรรค: ST) สถานการณ์น้ี เกิดข้ึนจากการท่ี

สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย

ประการ ดงันั้นแทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์

การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมี

สร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆแทน 

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส: WO) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ

ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่

หลายอย่างเช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพ่ือจดั

หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให ้   

สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค: WT) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ี

เลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรกาํลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน

หลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้ งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) 

เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทาํให้

องคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด 

ประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก มีเทคนิคในการวิเคราะห์หลายรูปแบบดว้ย 

กนั ตวัอยา่งเช่น PESTLE Analysis ดดัแปลงมาจาก PEST Analysis คือ เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์

ในการวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจภาพรวมของสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี ท่ีกาํลงัจะไปดาํเนินงานดา้น

ธุรกิจ  และประเมินเก่ียวกับโอกาสและภัยคุกคามท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีธุรกิจใหม่ ซ่ึงจะต้อง

ทาํการคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีใหม่ และวางแผนเพื่อ

หาประโยชน์จากโอกาสและพยามลดภยัคุกคามลงใหไ้ด ้(เอกกมล เอ่ียมศรี, 2556) 
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ภาพที่ 2.8  การประเมินปัจจยัภายนอก PESTLE Analysis 

แหล่งที่มา: เอกกมล เอ่ียมศรี, 2556. 

 

  Political หมายถึง สถานะความมัน่คงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล เสรีภาพ

ของส่ือสารตามหลกันิติธรรมและระบบการดาํเนินการของราชการในแต่ละทอ้งถิ่น แนวโน้มของ

กฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีจะออกมาใหม่ และกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ลกัษณะของสงัคม

และกฎหมายการจา้งงานของทอ้งถิ่น นโยบายภาษีและการคา้ และการควบคุมอตัราค่าไฟฟ้า การ

ออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงท่ีบ่อยๆ ในสภาพแวดลอ้มทาง

การเมือง 

  Economic หมายถึง ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ  สถานการณ์ปัจจุบันและการ

คาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย การว่างงานและอุปทาน

ของแรงงาน ตน้ทุนค่าแรงงาน (ทั้งแรงงานขั้นตํ่า และ ค่าแรงพนักงานระดบัฝีมือแรงงาน) ระดบั

รายไดแ้ละการกระจายระดบัชั้นของรายไดข้องคนทาํงาน ผลกระทบของการคา้แบบโลกาภิวฒัน์ 

แนวโนม้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยหีรืออ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ 

  Social หมายถึง อตัราการเติบโตของจาํนวนประชากรและอายุเฉล่ีย สุขภาพของ

ประชากร และการเคล่ือนยา้ยถิ่นฐานของประชากร สงัคมวิถีชีวิตของสงัคมเมือง และสังคมชนบท 

ระดบัการศึกษาเฉล่ีย และทศันคติต่อการติดต่อการคา้กบัประเทศต่างๆ ประชากรท่่ีใชแ้รงงานใน

ตลาดแรงงาน ทศันคติในการทาํงาน การรักความอิสระ ทศันคติต่อการทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 

ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทางสังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ  รูปแบบของ

Organization 
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ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตทอ้งถิ่น การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีกาํลงัเกิดข้ึนใน

ทอ้งถิ่นนั้น  ๆ

  Legal หมายถึง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายดา้นแรงงาน ลูกคา้ สวสัดิการ

  Technological หมายถึง ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ผลกระทบของระบบ

อินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อส่ือสารแบบมีสายและแบบไร้สาย และระยะทางท่ีไกลจาก

สาํนกังานใหญ่ กิจกรรมการวิจยัและพฒันา ผลกระทบของการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลย ี

  Ecological หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายนอกขององคก์ร  

 

 

 

ภาพที่ 2.9  ตาราง SWOT Matrix 

แหล่งที่มา: เอกกมล เอ่ียมศรี, 2554. 

 

  2.5.4.3  รูปแบบการวิเคราะห์ BCG Growth-Share Matrix 

  วิธี BCG Matrix ถูกคิดคน้โดย Boston Consulting Groupโดยเป็นการประเมิน

สถานการณ์ทางการตลาดว่า ขณะน้ีมีความน่าลงทุนเพียงใด เพ่ือใชก้าํหนดเป้าหมายและกลยทุธก์าร

ดาํเนินงานต่อไป วิธีการวิเคราะห์ทาํไดโ้ดยการพิจารณาตลาดว่ามีการเติบโตมากน้อยเพียงใด และ

ขณะน้ีองคก์ารมีส่วนแบ่งตลาดในกิจการประเภทน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง ในตาราง BCG Matrix จะแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน (ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9)  
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  สมพร แสงชยั (2548: 172-173) ไดก้ล่าวถึง กลยทุธข์อง Boston Consulting Group 

(BCG) ซ่ึงบางคร้ังถูกเรียกว่าตวัแบบบอสตนั (Boston Model) ว่า ตวัแบบน้ีเป็นตัวแบบท่ีนาํมา

พิจารณาตลาดประเภทต่างๆ เพ่ือการลงทุนและการจดัสรรงบประมาณว่าตลาดมีสภาพการเติบโต

มากหรือนอ้ย และองค์การมีส่วนแบ่งของการตลาดมากหรือน้อยเพียงใดในแต่ละผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ เป็นตวัแบบท่ีอาจใชก้บัหลายๆผลิตภณัฑห์รือหลายๆบริการ หรืออย่างเดียวก็ได ้ซ่ึงหากใช้

กบัผลิตภณัฑห์รือบริการหลายๆอยา่ง ก็อาจนบัเป็นกลยุทธ์ระดบัองค์การหรือยุทธศาสตร์องค์การ 

แต่ถา้นาํมาใชใ้นการพิจารณาผลิตภณ์ัหรือบริการเพียงชนิดใดชนิดหน่ึงขององค์การ ก็อาจนับว่า

เป็นตวัแบบกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) ซ่ึงจะตกอยู่ในระดบัย่อยของยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารมากกว่า ซ่ึงไดมี้การแบ่งการพิจารณาออกเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ๆ 4 ชนิดดว้ยกนั คือ Star, 

Question Marks, Cash Cows และ Dogs 

 

   
 

ภาพที่ 2.10  BCG Matrix 

แหล่งที่มา: ACCA, 2012. 

โดยในแต่ละส่วนของ BCG Matrix มีช่ือเรียกและสามารถอธิบายลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

  1)  Stars หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวเด่น ตลาดท่ีตกอยู่ในธุรกิจประเภทน้ี จะมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดสูง โตเร็ว การลงทุนไดผ้ลกาํไรมาก ถา้มีการลงทุนเพ่ือสร้างโรงงานอาจมี

การจดัหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใหม่หรือเพิ่มเติม หรือพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่ข้ึนมา ซ่ึงก็คือ

ในขณะท่ีองคก์ารมีส่วนแบ่งตลาดสูง ทาํใหอ้งคก์ารมีความสามารถในการทาํกาํไร แต่หากตอ้งการ
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ทํากําไรเพิมขึนหรือต้องการทีจะแข่งขันในตลาดได้ องค์การจะต้องเพิมเงินลงทุนในปริมาณมากขึน

ด้วย 

  2)  Question Marks หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีมีปัญหา คืออัตราการเจริญเติบโตถูก

คาดคะเนว่าจะสูงแต่ส่วนแบ่งการตลาดขององค์การตํา (เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีอัตราการเจริญเติบโตของ

ยอดขายสูง แต่ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบตํา) มักพบในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงเริมเข้าสู่ตลาด 

ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าควรทุ่มเงินสําหรับผลิตภัณฑ์หรือเลิกการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ทีมีปัญหานัน

หรือไม่ สําหรับผลิตภัณฑ์ทีมีปัญหาควรใช้กลยุทธ์การสร้างส่วนครองตลาดซึงหากสามารถ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้จนประสบความสําเร็จก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทีเป็นดาวดวงเด่นต่อไป 

  3)  Cash Cows หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทําเงิน เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีอัตราการเจริญเติบโต

ของยอดขายตําส่วนครองตลาดเปรียบเทียบสูง โดยสาเหตุทีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายลดลง

เพราะผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขันเจริญเติบโตเต็มทีและตลาดเข้าสู่จุดอิมตัว ผลิตภัณฑ์หรือบริการนันจะเป็น

ทีพึงขององค์การได้เสมอเพราะเป็นนําบ่อทราย องค์การจึงควรรีดนมวัวให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ 

โดยไม่ต้องลงทุนเพิมและนําทุนไปลงในผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภท Star ทีจะทํากําไรได้มากๆ  

  4)  Dogs หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีตกตํา เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีอัตราการเจริญเติบโตของ

ยอดขายตําและส่วนครองตลาดเปรียบเทียบตําผลิตภัณฑ์ทีตกตําเป็นผลิตภัณฑ์ทีทํากําไรตําหรือ

ขาดทุน ดูเป็นผลิตภัณ์หรือบริการทีดูเหมือนจะไม่มีอนาคต มีคู่แข่งมากหน้าหลายตา ธุรกิจทีอยู่ใน

ประเภทนีต้องทําในระยะเวลาสันๆ เพราะเป็นงานทีค่อนข้างเสียงสูง บริษัทต้องพิจารณาว่าจะเสนอ

ผลิตผลิตภัณฑ์นีต่อไปหรือตัดผลิตภัณฑ์นีออกจากตลาดหรือเปลียนตําแหน่งผลิตภัณฑ์นันใหม่ 

 

2.6  ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

  

 กังสดาล สกุลพงษ์มาลี (2544) ได้ทําการศึกษาเกียวกับ นโยบายด้านงานวิจัยพลังงาน

หมุนเวียน เพือเสนอแนวนโยบายด้านงานวิจัยพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย โดยพลังงาน

หมุนเวียนทีทําการศึกษา ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม และพลังงานชีวมวล ซึงทําการศึกษา

ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและเชิง

เศรษฐศาสตร์ สถานภาพการใช้และงานวิจัย โดยจากการศึกษางานวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ของพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย โดยจากการศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ใน
รูปความร้อน ซึงได้แก่ เครืองทํานําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

เครืองกลันนําพลังงานแสงอาทิตย์ และเครืองทําความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ในตลาด

พลังงานของประเทศไทยมีเพียงเครืองทํานําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เท่านันทีจําหน่ายในเชิง
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พาณิชย ์ส่วนเซลลแ์สงอาทิตยมี์ปัญหาหลกั คือประสิทธิภาพตํ่าและราคาสูงจึงไม่สามารถนาํมาใช้

งานไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้นเพ่ือให้สามารถนาํพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแพร่หลาย 

ควรมีนโยบายเก่ียวกบัการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ส่วนนโยบายดา้น

งานวิจยัควรจะมีการส่งเสริมการใชง้านเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนแสงอาทิตยใ์ห้เพิ่มข้ึน ส่วนเคร่ืองอบแห้ง

แสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองกลัน่นํ้ าแสงอาทิตยค์วรสนับสนุนงานวิจยัเพ่ือเพิ่มประโยชน์ให้สามารถใช้

งานไดห้ลากหลายมากข้ึนสาํหรับเคร่ืองทาํความเยน็แสงอาทิตยย์งัมีปัญหาดา้นสมรรถนะจึงควร

สนับสนุนงานวิจยัด้านการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (COP) และควรสนับสนุนงานวิจัยดา้น

วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตเซลลใ์ห้เหมาะสาํหรับประเทศไทย และพฒันาอุปกรณ์ประกอบของระบบเซลล์

แสงอาทิตย ์

 กรณีของการศึกษาพลงัลม พบว่า ประเทศไทยมีค่าความเร็วลมเฉล่ียตํ่า ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัท่ี

สาํคญัของการผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัลม แต่อยา่งไรกต็ามยงัมีโครงการสาธิตการใชพ้ลงัลมเพ่ือผลิต

ไฟฟ้า ส่วนกงัหนัลมเพ่ือการสูบนํ้ าท่ีมีจาํหน่ายยงัคงมีประสิทธิภาพและตน้ทุนตํ่า แต่ยงัมีบางพ้ืนท่ี

ท่ีมีศกัยภาพความเร็วลมเพียงพอสาํหรับการติดตั้ งกังหันลม สาํหรับแนวนโยบายดา้นงานวิจัย

พลงังานลมเพื่อการสูบนํ้ าควรมีงานวิจยัประยกุตใ์ชก้งัหนัลมกบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานกลใน

ฟาร์มให้มากข้ึน ซ่ึงควรมีแผนสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมผลิตกงัหันลมในประเทศไทย 

รวมถึงควรมีงานวิจยัรวบรวมสถานภาพจริงของกงัหันลม ซ่ึงจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการ

กาํหนดแผนพฒันาและส่งเสริมการใชก้งัหันลมเพ่ือการสูบนํ้ าต่อไป สาํหรับแนวนโยบายดา้น

งานวิจยัพลงัลมเพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าควรมีงานวิจยัดา้นการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิคและ

เศรษฐศาสตร์สาํหรับพ้ืนท่ีท่ีศกัยภาพความเร็วลมสูง 

 กรณีของการศึกษาพลงังานชีวมวล 4 ชนิด ไดแ้ก่ เช้ือเพลิงชีวมวล เอทธานอล ไบโอดีเซล 

และก๊าซชีวภาพ ขอ้จาํกดัของการใชชี้วมวล คือ แหล่งวตัถุดิบท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงจะ

เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลโดยเฉพาะชีวมวลท่ีมาจากอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนเทคโนโลยกีารเผาไหม้

เช้ือเพลิงชีวมวลไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชย ์จากการส่งเสริมของ

รัฐบาลคาดว่าจะทาํใหเ้อทธานอลสามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นอนาคตอนัใกลส้าํหรับไบโอ

ดีเซลยงัมีปัญหาสาํคญั คือ วตัถุดิบมีปริมาณไม่เพียงพอและราคาสูง ส่วนก๊าซชีวภาพไดมี้การนาํมูล

สตัวแ์ละนํ้ าเสียอุตสาหกรรมมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชเ้ป็นภายในฟาร์มและโรงงานเพื่อลดขอ้จาํกดั

ดา้นแหล่งของชีวมวลจึงควรมีแนวนโยบายในการจดัการดา้นแหล่งวตัถุดิบ และควรเพิ่มงานวิจยัท่ี

ใชชี้วมวลเป็นเช้ือเพลิง คือ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมแ้ละออกแบบเตาเผาไหมใ้ห้สามารถใช้

งานกบัเช้ือเพลิงไดห้ลากหลายมากข้ึน สาํหรับแนวนโยบายดา้นงานวิจยัเอทธานอลและไบโอดีเซล

ควรมีงานวิจยัศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ระยะยาว  รวมถึงการกาํหนดมาตรฐานนํ้ ามนัให้
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เหมาะสม และสาํหรับแนวนโยบายดา้นงานวิจยัก๊าซชีวภาพควรมีงานวิจยัเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่วน

ควบคุมความปลอดภยัในการใชก้๊าซชีวภาพรวมถึงระบบสายส่ง 

 เมตตา บนัเทิงสุข (2548) เสนอบทความวิชาการเร่ือง นโยบายพลงังานของประเทศไทย ท่ี

มีการอธิบายถึงความเก่ียวเน่ืองของพลงังานกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยคณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ย

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The World Commission on Environment and Development: WCED) 

ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ว่าเป็นรูปแบบของการพฒันาท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนัโดยไม่ไปขดัขวางความตอ้งการพ้ืนฐานของคนรุ่น

ต่อไปในอนาคต ซ่ึงก็คือการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบนั 

จะตอ้งไม่ใชท้รัพยากรอยา่งสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใชท้รัพยากรต่างในเชิงอนุรักษ์และพฒันาให้

เต็มศกัยภาพตลอดเวลา โดยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะต้องพิจารณาทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมๆกนัอย่างสมดุล ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นตอ้งเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรพลงังานในปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกนัตอ้งไม่ขดัขวางหรือ

ทาํลายโอกาสในการใชท้รัพยากรพลงังานในอนาคต โดยการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัตอ้งเป็นการใช้

ในเชิงอนุรักษแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการพฒันาทรัพยากรพลงังานให้เต็มศกัยภาพตลอดเวลา 

มีการส่งเสริมการแข่งขนั มีระดบัราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้ งน้ีต้องสอดคลอ้งกบัสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดความสมดุลซ่ึงจะนําไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และ

ก่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นพลงังานภายในประเทศ โดยแนวทางในการกาํหนดนโยบายพลงังานของ

ประเทศเพ่ือให้เกิดความมัน่คงด้านพลงังานนั้ น ต้องพิจารณาลกัษณะของกระบวนการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาระบบพลงังานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการใชพ้ลงังาน 

(Demand Side) กบัการจดัหาพลงังาน (Supply Side) ผ่านกลไกตลาดพลงังาน โดยท่ีรัฐบาลช่วย

ส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ดงันั้นนโยบายพลงังานของประเทศจึงมุ่งเนน้นโยบายหลกั 4 

ประการคือ 1) นโยบายความมัน่คงดา้นการจดัหาพลงังาน 2) นโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและ

พฒันาพลงังานทดแทน 3) นโยบายราคาและการปฏิรูปตลาดพลงังาน และ 4) นโยบายด้าน

ส่ิงแวดลอ้มพลงังาน จากการวิจยัดงักล่าวทาํใหส้รุปไดว้่า นโยบายพลงังานของประเทศไทยอยู่บน

พ้ืนฐานแนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ซ่ึงการกาํหนดนโยบายเป็นการ

พิจารณากระบวนการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาระบบงานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่าง 

ความตอ้งการใชพ้ลงังาน (Demand Side) กบัการจดัหาพลงังาน (Supply Side) ซ่ึงแนวทางในการ

ดาํเนินนโยบายท่ีส่งผลให้เกิดความมัน่คงดา้นพลงังาน คือลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศ 

การอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
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 พงษเ์ทพ พินยันิติศาสตร์ (2549) ไดท้าํการศึกษาในเร่ือง กระบวนงานนโยบายสาธารณะ

ดา้นพลงังานในสังคมไทย: พฒันาการและกรอบการวิเคราะห์ โดยมีการทาํการศึกษาถึงปัจจัย

แวดลอ้มท่ีมีส่วนสําคญัในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 5 ปัจจยัคือ ปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้นวทางศึกษาถึงสาเหตุ

ท่ีมาและผลกระทบของนโยบาย (Cause-Effect Approach) นอกจากน้ียงัศึกษาวิเคราะห์นโยบาย

พลงังานในรูปโครงการจากกรณีศึกษา 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย- 

สหภาพพม่า โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซไทย- มาเลเซีย และโครงการก่อสร้างหินกรูด- บ่อนอก 

โดยทาํการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุท่ีมาและผลกระทบของโครงการ รวมถึงปัจจยัสาเหตุของการ

คดัค้านโครงการดงักล่าว โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจยัเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) เป็นหลกั รวมทั้งการสมัภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถาม โดยแนวคิด

ดา้นทฤษฎีท่ีนาํมาใชคื้อ ทฤษฎีระบบนโยบายสาธารณะ สําหรับการนาํเสนอผลงานวิจยัจะเป็น 

แนวทางเชิงประจกัษ์ แนวทางเชิงประเมิน และแนวทางเชิงปทสัถาน จากงานวิจยัดงักล่าว ทาํให้

สรุปไดว้่า ภาครัฐควรเสริมสร้างกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการให้

เข้มแข็ง โดยการจัดตั้ งคณะกรรมการไตรภาคีระดับนโยบายข้ึน โดยประกอบด้วยผูแ้ทนจาก

หน่วยงานดา้นพลงังาน ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม ทาํหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองแนวนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ ภายใตก้รอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงาน

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการบริหารจดัการและการตดัสินใจร่วมกนัโดยผ่านกระบวนการกาํหนดนโยบาย

พลงังานและส่ิงแวดลอ้มเชิงบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กนก กล่อมจิต (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศ

ไทยภายใตว้ิกฤตการณ์โลกร้อน ซ่ึงเป็นการนาํเสนอพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศ

ไทย หากพิจารณาภายใตส้ถานการณ์ท่ีโลกกาํลงัร้อนข้ึนหรืออุณภูมิของโลกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ไม่ว่าจะเป็นการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House Effect) หรือการท่ีนํ้ าแข็งขั้วโลกละลายนั้น 

ลว้นเป็นผลมาจากปัจจัยหลักคือ การเลือกใช้พลงังานจากนํ้ ามนัด้วยเหตุผลท่ีว่าการบริโภค

นํ้ ามนัตั้นแต่กระบวนการผลิต การกลัน่ และการใชง้านเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าสาํหรับบริโภคนั้น 

จะทาํให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุณภูมิของโลกอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ทาํให้หลายฝ่ายมองเห็นศกัยภาพของพลงังานทางเลือกท่ีจะมีส่วนช่วยให้เกิดการลดการ

บริโภคพลงังานท่ีไดจ้ากนํ้ ามนัเพียงแหล่งเดียว พลงังานท่ีถูกกล่าวถึงและสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง

ดงักล่าว ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย  ์พลงังานนํ้ าขนาดเล็ก พลงังานชีวมวล และก๊าซ

ชีวภาพ (เนน้จากขยะ) งานวิจยัดงักล่าวไดมี้การนาํเสนอกระบวนการวิเคราะห์และเลือกว่าควรจะ
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ใชพ้ลงังานชนิดใดมาทดแทนนํ้ ามนัจึงจะเหมาะสมท่ีสุด โดยใชก้ระบวนการและวิธีการวิเคราะห์

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ การใช้เคร่ืองมือทางการเงิน คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR: Internal Rate of Return) โดยไดผ้ลสรุปคือ

พลงังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะใชส้าํหรับก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากผลการวิเคราะห์นั้น ควรจะ

เป็นพลงังานชีวมวล เน่ืองจากมีระยะเวลาคืนทุนจากการก่อตั้ งโรงงานไฟฟ้าท่ี 12.30 ปี และอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี 19.65% โดยโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดปี้

ละ 53,217,000 kWh. และมีอายขุองโรงไฟฟ้าท่ี 25 ปี ประกอบกบัในขณะนั้นมีการสนับสนุนจาก

รัฐบาลด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวลในด้านการให้

ความสาํคญักบัพลงังานชีวมวลและเงินทุนสนบัสนุนท่ีผา่นมาทางกระทรวงพลงังาน ส่วนโรงไฟฟ้า

พลงังานลมมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั 2.94% มีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 50,000-

92,000 บาทต่อกิโลวตัต์ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 

0.87% มีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ 45,000-65,000 บาทต่อกิโลกรัม โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลมี

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั 19.65% มีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 45,000-65,000 บาท

ต่อกิโลวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานขยะมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั 7.64% มีตน้ทุนในการ

ผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 1,800,000-2,500,000 บาทต่อกิโลวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าขนาดเล็กมีอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากบั 5.42% มีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 50,000-90,000 บาทต่อ

กิโลวตัต ์ตามลาํดบั และเม่ือนาํมาคาํนวณเป็นตน้ทุนเฉล่ีย (บาทต่อหน่วย) ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 

ซ่ึงจะมีแนวโนม้ในการท่ีจะก่อสร้างไดม้ากกว่า เน่ืองจากมีตน้ทุนการดาํเนินการท่ีตํ่ากว่า ไดด้งัน้ีคือ 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยูท่ี่ 2.69 บาท โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็มีตน้ทุน

เฉล่ียต่อหน่วยอยู่ท่ี 3.10 บาท โรงไฟฟ้าพลงังานขยะมีต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยู่ท่ี 3.35 บาท 

โรงไฟฟ้าพลงังานลมมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยูท่ี่ 7.82 บาท และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์

ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยูท่ี่ 17.42 บาท ดงันั้นจากงานวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า พลงังานชีวมวล

จึงควรเป็นพลังงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อนและ

สถานการณ์ในปัจจุบนั  

 Bosselaar (1998) และ John (1998) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการใชชี้วมวลภายในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยพบว่ามีการใชชี้วมวลประมาณ 3.2% ของพลงังานของประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

การใช้ชีวมวลของประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ชีวมวลใน

อุตสาหกรรมมีทั้งนาํมาจากอุตสาหกรรมปลกูไมเ้พียงอยา่งเดียว หรือนาํมาผสมกบัเช้ือเพลิงอ่ืน เช่น 

ถ่านหิน ในสหรัฐอเมริกามีบริษทัเก่ียวกบัพลงังานชีวมวลมากกว่า 500 แห่ง โดยไม่น้อยกว่า 20 

แห่ง เป็นโรงไฟฟ้า โดยชีวมวลท่ีนาํมาใชม้กัไดจ้ากของเหลือใชจ้ากโรงงานกระดาษ โรงเล่ือย 
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โรงงานผลิตภณัฑ์จากไม ้เศษไมเ้หลือใชใ้นชุมชนเมือง และของเหลือใชจ้ากการเกษตร มากกว่า

สองในสามของชีวมวลทั้ งหมดถูกนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมสาํหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้า

โดยพลงังานท่ีผลิตไดจ้ะถกูใชภ้ายในโรงงาน เช่น โรงงานกระดาษใชชี้วมวลจากไมแ้ละเศษไมท่ี้

เหลือใชใ้นโรงงานมาผลิตพลงังานความร้อนแลว้นาํกลบัไปใชเ้ป็นพลงังานสาํหรับภายในโรงงาน 

ในช่วงเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลแบบต่อเขา้สายส่งมีขนาดเพิ่มข้ึนจาก 200 MW 

เป็น 7,000 MW แต่กระบวนการการเก็บ การขนส่ง และการรวบรวมชีวมวลจะถูกจาํกดัดว้ย

ระยะทาง โดยขนาดของโรงไฟฟ้าจะถูกจาํกดัโดยปริมาณวตัถุดิบท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได้

เป็นรัศมี 80-120 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า และขนาดของกาํลงัผลิตตอ้งไม่น้อยกว่า 25 MW ถึงจะ

สามารถตั้ งโรงไฟฟ้าได้ ต่อมาโครงการสาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เป็นการสาธิตในดา้นการจดัหาและการแปรรูปเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยงั

รวมถึงเทคโนโลยเีพ่ือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ซ่ึงภายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี

กระทรวงพลงังาน (DOE) ท่ีมีโครงการเก่ียวกบัการนาํพลงังานชีวมวลมาใชพ้ฒันาชนบท โดยทาํ

การชีวมวลจากพืชหลายชนิด เช่น Willow, Switch Grass และ Alfalfa ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีจากพืชโดย

เป็นพืชท่ีมีอายุชีวิตสั้นและเป็นไมเ้น้ืออ่อน และยงัมีโครงการในยุโรปมีช่ือว่า THERMIE เป็น

โครงการการใชชี้วมวลจากพืชชนิด Willow, Pvplar และ Robinia ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีวงจรชีวิตสั้ น

เช่นเดียวกนัในการผลิตชีวมวล นอกจากน้ียงัมีโครงการในประเทศบราซิลตอนเหนือ โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ในการทาํการวิจยัโดยใชพื้ชท่ีมีอายุสั้นไดแ้ก่ Eucalyptus 

มาผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเช่นกนั 

 Guardian (2001)ไดท้าํการศึกษา การใชก้๊าซชีวภาพ โดยมีการศึกษาขอ้มลูตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 

1900 ท่ีไดเ้ร่ิมมีการใชก้๊าซชีวภาพในประเทศเยอรมนันี เดนมาร์กและองักฤษ พบว่าหน่ึงในเหตุผล

หลกัของการใชก้๊าซชีวภาพของทั้งสองประเทศน้ีคือ มีความเป็นไปไดท่ี้ราคาของพลงังานไฟฟ้าท่ี

ผลิตจากก๊าซชีวภาพมีราคาตํ่า และยงัมีประโยชน์ต่อฟาร์มสตัว ์คือลดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว  ์ทาํให้

ฟาร์มสตัวมี์สุขอนามยัท่ีดีไม่มีแมลง และมลูสตัวท่ี์เหลือจากกระบวนการยงัเป็นปุ๋ยท่ีดีอีกดว้ย การ

นาํก๊าซชีวภาพมาใชจ้ะไดจ้ากการหมกัมูลสัตวห์รือนํ้ าเสียจากอุตสาหกรรมไวใ้นบ่อหมกัแบบไร้

อากาศเม่ือจุลินทรียย์อ่ยสลายสารอินทรียก์็จะเกิดก๊าซข้ึนซ่ึงเรียกว่า ก๊าซชีวภาพ ประกอบดว้ยก๊าซ

มีเทนเป็นหลกัซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นพลงังานไดโ้ดยตรงหรือแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าก็ได้ โดย

ส่วนใหญ่จะนาํไปใชเ้ป็นพลงังานภายในของฟาร์มหรือโรงงานหรือถา้เป็นฟาร์มหรือโรงงานขนาด

ใหญ่ ซ่ึงสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้เกินความต้องการของโรงงานก็สามารถจาํหน่ายให้กับ

บา้นเรือนใกลเ้คียงได ้ส่วนประเทศองักฤษและหลายประเทศท่ีพฒันาแลว้ให้ความสาํคญัแก่การ

เพิ่มข้ึนของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Plant) จากมูลสัตวแ์ละขยะ โดยในขณะนั้น (ค.ศ.
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2001) ประเทศอังกฤษมีโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ 99 แห่งทัวประเทศ โดยก๊าซชีวภาพทีผลิต

ได้จะถูกนําไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าซึงส่วนใหญ่จะใช้ของเสียจําพวกขยะ สําหรับศักยภาพใน

อนาคตของก๊าซชีวภาพในประเทศอังกฤษจะมีขนาดใหญ่ขึนคาดว่าจะมีพลังงานทีผลิตได้เพิมขึนใน

แต่ละปีประมาณ 10% และจะมีประชากรมากกว่า 2 ล้านคนทีใช้พลังงานชนิดนี  
 Jungsheng (2001) ทําการศึกษาเกียวกับประสิทธิภาพของการก่อตังสถานีก๊าซชีวภาพแห่ง

แรกของประเทศจีน พบว่าประเทศจีนมีประสบการณ์อย่างมากในเทคโนโลยี Anaerobic Digestion 

และเป็นศูนย์การวิจัยและการผลิตทีมีประสิทธิภาพ โดยได้ก่อตังสถานีก๊าซชีวภาพแห่งแรกของ

ประเทศจีนในโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ ใน ค.ศ.1963 ซึงสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากนําเสียทีเหลือ

จากกระบวนการผลิตได้วันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาได้ขยายบ่อหมักซึงได้ก๊าซชีวภาพเป็น 

40,000 ลูกบาศก์เมตร ในปี ใน ค.ศ.1981 นอกจากจะใช้ภายในโรงงานแล้วยังสามารถจําหน่าย

ให้แก่บ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงมากกว่า 20,000 หลังคาเรือน นอกจากนันนําทีผ่านการผลิตก๊าซ

แล้วยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย ซึงประมาณว่าพลังงานทีได้จากสถานีแห่งนีจะเทียบเท่า

พลังงานทีได้จากถ่านหินปีละ 20,000 ตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน

ออกไซด์ และฝุ่นละอองได้ปีละ 2,300 ตัน จากการตระหนักถึงประโยชน์ของก๊าซชีวภาพทําให้

รัฐบาลจีนส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซชีวภาพมากขึน จนถึงปลายปี ค.ศ. 1994 มีบ่อหมักก๊าซขนาดเล็ก

ถึง 5.43 ล้านครัวเรือน และบ่อหมักขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และฟาร์มเลียง

สัตว์อีก 583 บ่อ ซึงสามารถบําบัดของเสียได้ปีละกว่า 20 ล้านตัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพให้

ประชาชนได้มากกว่า 2 ล้านคนในขณะนันมีการนําเทคโนโลยีนีมาใช้ในระดับครัวเรือนมากกว่า 6 

ล้านครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรมประมาณ 500 บ่อหมัก และน้อยกว่า 10% ของนําเสียจาก

โรงงานทีนํามาผลิตก๊าซชีวภาพ ถ้านํามูลสัตว์จากฟาร์มขนาดกลางทังหมดมาผลิตก๊าซชีวภาพจะได้

ก๊าซมีเทนประมาณ 600 x 106 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึงสามารถนําไปผลิตเป็นเชือเพลิงได้ประมาณ 

100 MW ในอนาคตคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซมีเทนเพิมจากมูลสัตว์และนําเสียจากอุตสาหกรรม

ประเภทอืนได้ถึง 900 x 106 ลูกบาศก์เมตร/ปี โดยรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือด้านการลงทุนและ

เทคโนโลยียังมีอีกหลายประเทศทีประสบความสําเร็จด้านก๊าซชีวภาพโดยส่วนใหญ่จะเป็นขนาด

ครัวเรือน เช่น ประเทศอินเดีย มีโครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพจนปัจจุบันประสบความสําเร็จในการ

ทีให้ประชาชนหันมาใช้ก๊าซชีวภาพในท้องถินชนบทเพือลดการใช้ไม้เป็นเชือเพลิง โดยมีขนาด

เฉลียของบ่อหมักระหว่าง 3-10 ลูกบาศก์เมตร ซึงเพียงพอสําหรับการใช้พลังงานในครอบครัว

สําหรับการทําอาหาร ความร้อน และแสงสว่าง เป็นต้น  

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกับการวิจัย ทําให้

ทราบแนวทางและรูปแบบในการจัดทํากรอบแนวคิด สําหรับนํามาใช้ในการศึกษาเพือนําไปหา
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แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย โดยการพิจารณาปัจจยัภายใน

และภายนอกของสภาพแวดลอ้มท่ีจะเขา้มามีผลต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรม

น้ียงัช่วยให้ทราบในวิธีการหรือขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายทางดา้นพลงังานทดแทนในกลุ่ม

ของพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงจดัเป็นพลงังานสีเขียวสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือนาํมาเป็นส่วนหน่ึง

ของการจัดหาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียว และสามารถนาํผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีไดม้าอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลต่อไป 



บทที 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเรือง “แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย” ได้มี

การออกแบบการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ในการวิจัยครังนี

ได้เลือกเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึงพัฒนาจากทฤษฎีและ

งานวิจัยทีเกียวข้องจากทังภายในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี  

 3.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 3.2  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

3.5  คุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

3.6  การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 

3.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 เนืองจากการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีความต้องการ

ข้อมูลทีหลากหลาย รอบด้าน เพือให้เข้าใจในบริบทของการวิจัยซึงถือเป็นแนวคิดพืนฐานของ

งานวิจัยทีต้องการศึกษาแนวทางของนโยบายด้านพลังงาน มีการเก็บรายละเอียดเกียวกับลักษณะ

ของนโยบาย สภาพสิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเพือทําความ

เข้าใจเกียวกับประเด็นปัญหาทีเกิดขึนทังหมด จึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดัง 

ภาพที 3.1  
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

บริบท 

- สภาพเศรษฐกจิ สังคม และ

สิ่งแวดลอ้ม 

- เทคโนโลยีพลงังานสีเขียว 

- นโยบายพลงังานสีเขียว 

พลงังานสีเขียว 

- แหล่งพลงังานสี

เขียวและเทคโนโลยี

ดา้นพลงังานสีเขียว

ในประเทศไทย 

- ขอ้ดี/ -ขอ้เสียของ

พลงังานสีเขียว 

- การนาํพลงังานสี

เขียวมาใชใ้น

ประเทศ 

 

การกาํหนดนโยบาย 

- ความพร้อมในการ

ใชพ้ลงังานสีเขียว 

- กระบวนการ/ 

ขั้นตอนการกาํหนด

นโยบายพลงังาน 

- ความร่วมมือจาก

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 
 

ประสิทธิผลและความคุม้ค่า 

- ความคุม้ค่าของ

งบประมาณในการ

ดาํเนินการ 

- การลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) 

- การลดผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอ้มและ

สุขภาพ 

-  ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียว 

- มาตรการและขอ้เสนอแนะในการนาํมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
 

แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียว 
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 ในการศึกษาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ทางผูว้ิจยั

ไดท้าํการศึกษาขอ้มลูนโยบายดา้นพลงังานทดแทนของประเทศไทย ในช่วงของรัฐบาลแต่ละสมยั 

ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2555 เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มของการวาง

มาตรการ การพฒันา ตลอดจนเป้าหมายในการนาํพลงังานทดแทนมาใชใ้นประเทศไทย โดยการ

วิจัยในคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาบริบทของการวิจัยคือ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยพีลงังานสีเขียว และนโยบายพลงังานสีเขียว โดยในการศึกษาดา้นเทคโนโลยีพลงังานสี

เขียวนั้น ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทย แหล่ง

พลงังานสีเขียวและเทคโนโลยพีลงังานสีเขียวในประเทศไทย รวมทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของพลงังานสี

เขียวท่ีนํามาใช้ในประเทศไทย ในส่วนของปัจจัยด้านการกาํหนดนโยบายนั้ น ในการวิจัยจะ

ทาํการศึกษาเก่ียวกับความพร้อมในการใช้พลงังานสีเขียว กระบวนการ/ ขั้นตอนการกาํหนด

นโยบายเก่ียวกบัพลงังาน และความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ และอีกปัจจยัหน่ึงท่ี

ไดท้าํการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ดา้นประสิทธิผลและความคุม้ค่า โดยมีรายละเอียดคือ การศึกษา

ดา้นงบประมาณในการดาํเนินการ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ท่ีลดลงจากการ

ใชพ้ลงังานสีเขียวในประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้น จะมีการนาํ

ขอ้มลูมาใชใ้นการประกอบการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสี

เขียว รวมทั้งหามาตรการและขอ้เสนอแนะในการท่ีจะนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกบันโยบาย

ดงักล่าว 

 การศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ทา้ยท่ีสุดแลว้ขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ะนาํมาใช้

ในการกาํหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทยต่อไป ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์สําหรับการนํามาใช้ในการจัดการทางด้านนโยบายด้านพลังงานและสําหรับ

หน่วยงานท่ีตอ้งการศึกษาและนาํนโยบายมาปฏิบติัจริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ งในดา้นการ

ดาํเนินการและการจดัการท่ีเหมาะสม มีความคุม้ค่าทางดา้นประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน คุม้ค่าทางดา้น

งบประมาณท่ีใชใ้นการลงทุนหรือดาํเนินการ รวมทั้ งสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการจดัการดา้น

พลงังานอ่ืนๆต่อไปในอนาคต โดยการดาํเนินการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ยขั้นตอน ท่ีสาํคญั

คือ การศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของนโยบายพลงังานของประเทศไทยแต่ละสมยัของรัฐบาลเพ่ือ

ศึกษาถึงการพฒันาทางดา้นพลงังานทดแทนในประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั (ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 

2544-2555) โดยเฉพาะการศึกษาแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

(พ.ศ.2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) เพ่ือนาํมาใชใ้นการ

วิเคราะห์และหาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย การศึกษาจาก

ขอ้มลูงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยั เป็นตน้ 
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3.2  ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในการศึกษาเร่ืองแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียว

ในประเทศไทย ในคร้ังน้ีเป็นนักวิชาการหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ีผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 1)  นกัวิชาการจากสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 2)  นกัวิชาการประจาํสาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน ฝ่ายแผนพลงังานชุมชน 

 3)  ผูอ้าํนวยการกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 4) ผูเ้ช่ียวชาญด้านพลงังานทดแทน และผูเ้ช่ียวชาญด้านอนุรักษ์พลงังาน กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 5)  รองผูว้่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 6)  องคก์รท่ีไม่ใช่องคก์รของรัฐ (NGO) 

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3.1  ข้อมูลทุตยิภูม ิ

ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารนโยบายดา้นพลงังานของประเทศไทย เอกสาร

ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รายงาน ผลงานทางวิชาการ บทความจากวารสาร ส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

3.3.2  ข้อมูลปฐมภูม ิ

เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพลงังาน

ของประเทศไทย เช่น นกัวิชาการดา้นพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน นกัวิชาการจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 

3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

ในการศึกษาเร่ืองแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย มี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวข้อง ของ
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หน่วยงานดา้นพลงังานและพลงังานทดแทน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบั ช่ือ ตาํแหน่ง หน่วยงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 เป็นคาํถามในประเด็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานทดแทน การกาํหนด

นโยบาย การดาํเนินการตามนโยบาย เป้าหมายของนโยบาย มาตรการ การบริหารจดัการ ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย หนา้ท่ีรับผดิชอบของหน่วยงาน การประเมินมาตรการในการส่งเสริม ปัญหาและอุปสรรค

ในการนาํนโยบายมาใช ้ และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามนโยบายดา้นพลงังาน เป็นตน้ โดย

รายละเอียดของแบบสมัภาษณ์เชิงลึก แสดงอยูใ่นภาคผนวก ข 

 

3.5  คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ผูศึ้กษาได้

ทาํการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยทาํการทดสอบความเท่ียงตรงของ

เคร่ืองมือ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการสอบถามและปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาการท่ี

เก่ียวขอ้งดา้นพลงังานและพลงังานทดแทน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายพลงังานของประเทศ เป็นตน้ 

ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งและตรง

ตามเน้ือหาในกรอบแนวคิด โดยการนาํนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ มาประยุกต์ใช ้จนเกิด

ความครบถว้นและสมบูรณ์ ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของการวิจยั 

 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน และนาํมาหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ของการให้คะแนน ดงัน้ี 

(สุวิมล ติรกานนัท,์ 2549) 

   เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 

   เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

 จากนั้นนาํมาคาํนวณมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงค่าท่ีไดต้อ้งมีค่ามากกว่า 0.50 

ข้ึนไป จึงถือว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัมีความตรงของเน้ือหา โดยใชสู้ตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
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N
RIOC 

  

IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

N  หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ซ่ึงรายละเอียดท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งจะแสดงใหเ้ห็นในภาคผนวก ก 

จากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได ้เม่ือนาํมาคาํนวณค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) สามารถสรุปความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามในการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

 ขอ้คาํถามในการสมัภาษณ์ตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัพลงังานสีเขียว มีทั้ งหมด 4 ขอ้

คาํถาม ท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดห้รือเป็นขอ้คาํถามท่ีมีความตรง (ค่า IOC >0.5) คือขอ้คาํถามตั้ งแต่ขอ้ 

1-4 ซ่ึงสามารถนาํมาใช้ไดทุ้กขอ้คาํถาม แต่มีการเสนอแนะให้ปรับปรุงดา้นรายละเอียดของข้อ

คาํถามเพิ่มเติม 

 สําหรับข้อคาํถามตอนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนในการกาํหนด

นโยบาย ซ่ึงสามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กขอ้ (ค่า IOC >0.5) เช่นเดียวกนั และผูป้ระเมินความตรงไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะในการเพิ ่มเติมรายละเอียดของขอ้คาํถามเช่นเดียวกนั 

 สาํหรับข้อคาํถามตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกับประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการนํา

นโยบายพลงังานสีเขียวมาปฏิบติัใช ้ซ่ึงสามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กขอ้ (ค่า IOC >0.5) เช่นเดียวกนักบั

ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 รวมทั้งผูป้ระเมินความตรงไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการเพิ ่มเติมรายละเอียดของ

ขอ้คาํถามเช่นกบัตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

 สาํหรับขอ้คาํถามตอนท่ี 4 จะเป็นคาํถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตาม

นโยบายพลงังานสีเขียว สามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กขอ้เช่นเดียวกนั (ค่า IOC >0.5) และมีขอ้เสนอแนะ

ใหเ้พิ่มเติมดา้นรายละเอียดของขอ้คาํถามใหค้รอบคลุมดา้นรายละเอียดต่างๆ เช่นเดียวกบัขอ้คาํถาม

ตอนอ่ืนๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ดงัแสดงในภาคผนวก ก 

 

3.6  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

 

เป็นการนาํขอ้มลูต่างๆ จากขอ้มลูทุติยภูมิ และขอ้มลูปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาทาํ

การวิเคราะห์ผลเพ่ือให้ทราบถึงนโยบายทางดา้นพลงังานสีเขียว ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย การ

ดาํเนินการตามนโยบาย เป้าหมายของนโยบาย มาตรการ กิจกรรมในการส่งเสริม การบริหารจดัการ
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ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การประเมินมาตรการในการดาํเนินการตามนโยบาย ปัญหา และอุปสรรค 

รวมทั้ งขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวโดยใชก้ารวิเคราะห์ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือประยกุตใ์ชก้บันโยบายดา้นพลงังานสีเขียวใน

ประเทศไทย 

 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา และการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเร่ือง แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ผูว้ิจยั

ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัคือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจากกระทรวง

พลงังาน หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ รวมทั้ งองค์กรเอกชนท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) ซ่ึงจากการ

สมัภาษณ์ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอสงวนช่ือและนามสกุลจริง รวมทั้งตาํแหน่งของผูใ้ห้การสัมภาษณ์สาํหรับ

การศึกษาในคร้ังน้ี โดยในการสมัภาษณ์จะแบ่งเน้ือหาของการสมัภาษณ์ออกเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั คือ 

ตอนท่ี 1 คาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัพลงังานสีเขียว ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบักระบวนการ/ ขั้นตอนในการ

กาํหนดนโยบาย ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิผลและความคุม้ค่า ตอนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกับ

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว และตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปใจความสาํคญัของเน้ือหาท่ีไดท้าํการศึกษา ดงัน้ี 
 

4.1  ววิฒันาการของนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย 

  

 วิวฒันาการดา้นการพฒันาพลงังานของประเทศ ตั้ งแต่อดีตท่ีผ่านมา ก่อนเร่ิมแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เศรษฐกิจของประเทศไดข้ยายตวัและ

เจริญกา้วหนา้ไปมากพอควร และมีบา้งในบางปีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก การตกตํ่าดา้นราคาสินคา้

หลกั ท่ีมีการส่งออก (ช่วงปี พ.ศ. 2494, พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2500) แต่ก็สามารถฟ้ืนตวัได้ใน

ระยะเวลาอนัสั้น และสามารถขยายตวัต่อไปไดอี้กทั้ งปริมาณการผลิต และมูลค่าของการส่งออก 

ถึงแมว้่าจาํนวนของประชากรในแต่ละปีจะเพิ่มในอตัราท่ีสูงข้ึน แต่เน่ืองจากในระยะหลงัๆ รัฐบาล

ได้ดาํเนินนโยบายด้านการกระจายการผลิตหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมท่ีมีการส่ง

สินคา้ออกเพิ่มข้ึนอีกหลายชนิด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงพื้นฐานทางเศรษฐกิจและศกัยภาพ

ของประเทศท่ีสามารถพฒันาและเจริญต่อไปได้ในอนาคต เม่ือเขา้สู่การพฒันาประเทศในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ไดมี้การเน้นการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมุ่งกระจายการพฒันาทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 



73 

 
 

ไฟฟ้า ประปา แต่ก็ประสบกบัปัญหาของช่องว่างในการกระจายรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของคนใน

ชนบท จึงเป็นเหตุใหแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ไดเ้พิ่มความตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการพฒันาสงัคม การลดอตัราการเพิ ่มของจาํนวนประชากรและการกระจายรายได ้ควบคู่กบั

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ จากนั้นเม่ือเขา้สู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ประเทศไทยได้

ประสบกบัปัญหาการขาดดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดัอยา่งรุนแรง โดยมีสาเหตุมาจากความผนั

ผวนทางการเมืองและวิกฤติราคานํ้ ามนัโลก ดงันั้น แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) และ

ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) จึงมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ และการให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนมากข้ึนเป็นลาํดับ เม่ือเข้าสู่

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดมี้การเร่ิมปรับแนวคิดไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดว้ยการ

เนน้การรักษาระดบัการเจริญเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม การรักษาเสถียรภาพ การกระจายรายไดท่ี้

เป็นธรรม รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดส่้งผลให้เศรษฐกิจ

ของประเทศในช่วงนั้นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2539 ทาํให้ประเทศไทยก้าวพน้

ประเทศท่ีอยู่ในฐานะยากจนเขา้สู่ประเทศกาํลงัพฒันา แต่การเติบโตดงักล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความไม่สมดุลของการพฒันา จึงเกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าของการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์

จากการพฒันา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรและก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสงัคมตามมา  

 เม่ือประเทศไทยกา้วสู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-

2549) ไดมี้การปฏิรูปความคิด และคุณค่าของสงัคมไทยใหม่ โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

และใช้เศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยพัฒนาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนใน

สงัคมไทย รวมทั้งการปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นแบบองคร์วม มีกระบวนการท่ี

เช่ือมโยงมิติต่างๆ แต่ก็ตอ้งประสบกบัวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้เกิดผลกระทบ

รุนแรงต่อสงัคมไทยโดยรวม ทาํใหต้อ้งดาํเนินการปรับแผนพฒันาฯ เพ่ือแกไ้ขวิกฤติของประเทศ 

โดยเนน้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การลดผลกระทบต่อการพฒันาคนและสังคม การปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจใหเ้ขม้แข็งและกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลรวมทั้ งการปรับระบบบริหารจดัการ

เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเร็ว (พงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์, 2549) ในระยะของ

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม

ของคนและระบบใหมี้ภูมิคุม้กนั พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยยงัคงมีการ

ใช้เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็น

ศนูยก์ลางการพฒันา ต่อจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 และในปัจจุบนัประเทศไทยไดใ้ชแ้ผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ท่ีจดัทาํข้ึนในช่วงท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบั
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สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงในช่วงท่ีผ่านมา ในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11 ได้มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นเช่นเดียวกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 และไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของ

ภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัภาค และระดบัประเทศในทุกขั้นตอนของแผน

ฯ อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง มุ่งสู่สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง แต่เน่ืองจากภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ทาํใหก้ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ มีอุปสรรคในการดาํเนินการและมีความไม่ต่อเน่ืองของ

โครงการในหลายๆ โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การพฒันาดา้นพลงังานของประเทศรวมทั้ งนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ ก็เป็นส่วน

หน่ึงของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ทุกฉบบัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ซ่ึงในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา (รายละเอียดของนโยบายพลงังานของประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลา 10 ปี ไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2) การพฒันาดา้นพลงังานของประเทศตามนโยบายท่ีรัฐบาลแต่

ละสมยัไดก้าํหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการพฒันา และตอบรับกับแผนพฒันาเศรษฐกิจเกือบทุกฉบบัท่ี

เก่ียวข้องกับการดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับพลงังานสีเขียว โดยเฉพาะตั้ งแต่แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นตน้มา ท่ีไดมี้การกาํหนดเป้าหมายของ

การพฒันาพลงังานหมุนเวียน โดยใหมี้การใชพ้ลงังานหมุนเวียนเพิ ่มข้ึน เพ่ือทดแทนนํ้ ามนั ไดแ้ก่ 

พลังงานจากแอลกอฮอล์ ขยะ  ไม้โตเร็ว พลังนํ้ าขนาดเล็ก  ก๊าซชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ 

แสงอาทิตย ์และลม เป็นตน้ แนวทางการส่งเสริมดา้นพลงังานหมุนเวียนเร่ิมชดัเจนข้ึน เม่ือมีการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่วนัท่ี 

3 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา โดยพระราชบญัญติัดงักล่าวกาํหนดให้มีการจดัตั้ งกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือใชเ้ป็นเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานทั้ งภาครัฐและ

เอกชน ตลอดจนสถาบนัทางการศึกษาสาํหรับการดาํเนินการอนุรักษ์พลงังาน การศึกษา วิจยั และ

สาธิตเก่ียวกบัโครงการพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพ่ือเพิ่มการใชพ้ลงังานหมุนเวียนท่ี

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย โดยมีการจัดทาํแผนอนุรักษ์พลังงานเพ่ือเป็นกรอบในการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน 

 แผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดมี้การดาํเนินการมาแลว้ คือ แผนอนุรักษ์พลงังานระยะท่ี 1 เร่ิม

ดาํเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538-2542 และแผนอนุรักษพ์ลงังานระยะท่ี 2 เร่ิมจากปีงบประมาณ 

2543-2547 ในช่วงท่ีมีการดาํเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะท่ี 2 ไดมี้การประเมิน

สถานการณ์และผลการดาํเนินงานในระยะท่ีผา่นมา พบว่า แผนดงักล่าวยงัไม่สามารถตอบสนองต่อ

การแกปั้ญหาเม่ือเกิดวิกฤตการณ์พลงังานได้ในเชิงรุก และยงัไม่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมท่ี
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ชดัเจน จึงไดมี้การปรับกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถลดการใชพ้ลงังานท่ีตอ้งนาํเข้าจากต่างประเทศให้

มากท่ีสุด และมีการกาํหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึนในการพฒันาแหล่งพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยู่

ภายในประเทศ ใหส้ามารถทดแทนการนาํเขา้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การ

อนุรักษพ์ลงังานระยะ 10 ปี เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2554 เป็นตน้มา และในปัจจุบนัไดมี้การจดัทาํแผน

อนุรักษพ์ลงังานระยะ 20 ปี เร่ิมตั้ งแต่ พ.ศ. 2554-2573 ตามนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ ่งลกัษณ์ 

ชินวตัร  

 ในส่วนของแผนพฒันาพลงังานนั้น หลงัจากวิกฤตราคาพลงังานปรับตวัข้ึน ประเทศไทย

ตอ้งนาํเขา้พลงังานเป็นมูลค่าเกือบ 1 ลา้นลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มข้ึนเป็น 1.8 ลา้นลา้น

บาท ในปี พ.ศ. 2551 ทาํให้การพฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบ ตลอดจน

ประชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคาเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน ทางกระทรวงพลงังานจึงเล็งเห็นถึง

ความจาํเป็นในการจดัการแหล่งพลงังานท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพลงังานหมุนเวียนใน

ประเทศ จึงมีนโยบายจะพฒันาพลงังานทดแทนเป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศดว้ย โดยการ

จดัทาํแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) (Renewable Energy Development Plan: 

REDP) ข้ึนมา มีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้

พลงังานขั้นสุดท้ายของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้ น

ครอบคลุม พ.ศ. 2552- 2554 ระยะกลางครอบคลุม พ.ศ. 2555-2559 และระยะยาวครอบคลุม พ.ศ. 

2560-2565  

 ต่อมาในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้การประกาศใชแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 

2012-2021) เป็นแผนพฒันาพลงังานทดแทนระยะยาวท่ีนาํมาใชแ้ทนแผนพฒันาพลงังานฯ ฉบบั

เดิม (แผน REDP) จดัทาํโดยกระทรวงพลงังาน ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีแตกต่างจากแผนฯ เดิม ดงัตาราง

ท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบค่าเป้าหมายจากการปรับปรุงแผนพลงังานทดแทนของประเทศ จาก  

        REDP 15 ปี (Renewable Energy Development Plan) เป็น AEDP 10 ปี (Alternative 

        Energy Development Plan) 

 

ประเภท หน่วย เป้าหมายเดิม เป้าหมายใหม่ 

ไฟฟ้า  KTOE MW KTOE ลา้นหน่วย MW 

1. พลงังานลม  89 800 134 1,283 1,200 

2. พลงังานแสงอาทิตย ์  56 500 224 2,484 2,000 

3. ไฟฟ้าพลงันํ้ า  85 324 756 5,604 1,608 

4. พลงังานชีวมวล  1,933 3,700 1,896 14,008 3,630 

5. ก๊าซชีวภาพ  54 120 270 1,050 600 

6. พลงังานจากขยะ  72 160 72 518 160 

7. พลงังานรูปแบบใหม่  1 (H2) 3.5 0.86 10 3.0 

รวม  2,290 3,352.86 24,956 9,201 

สัดส่วนทดแทนไฟฟ้า % 6% 10.1% 

ความร้อน    

1. พลงังานแสงอาทิตย ์ KTOE 38 100 

2. พลงังานชีวมวล KTOE 6,760 8,200 

3. ก๊าซชีวภาพ (ก๊าซชีวภาพ+ CBG) KTOE 600 1,000 

4. พลงังานจากขยะ KTOE 35 35 

รวม KTOE 7,433 9,335 

เช้ือเพลิงชีวภาพ    

1. เอทานอล ลล/ วนั 9.0 9.0 

2. ไบโอดีเซล ลล/ วนั 4.5 5.97 

3. เช้ือเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล ลล/ วนั - 25.0 

รวม ลล/ วนั 13.5 39.97 

สัดส่วนทดแทนนํ้ ามนั  14% 44% 

สัดส่วนต่อการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย  12% (ไม่รวม NGV) 25% 

 

แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2555ข: 10-11. 
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 ในการปรับปรุงแผนพฒันาพลงังานทดแทนจากแผน REDP 15 ปี มาเป็น แผน AEDP 10 ปี

นั้น ในเร่ืองของการกาํหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัสําหรับส่งเสริมการพฒันาพลงังาน

ทดแทนตามแผนใหม่ จะมีสาระสาํคญัท่ีเพิ่มเขา้มา โดยเน้ือหาสาระสาํคญัของแผนฯ ใหม่ สามารถ

อธิบายไดจ้าก ตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การปรับปรุงแผนพลงังานทดแทนของประเทศจาก REDP 15 ปี เป็น AEDP 10 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ สาระสําคญั 

1. ส่งเสริมชุมชนลงทุน - Solar PV Rooftop 

- พฒันาไฟฟ้าพลงันํ้ าในหมู่บา้น, กงัหันลมในชุมชนและ

พื้นท่ีเกษตร, สถานีผลิตพลงังานชุมชน (DGG: Distributed 

Green Generation) 

- พฒันา Biogas Network และ CBG (Compressed Bio-

methane Gas) 

2. ปรับมาตรการจูงใจใหเ้อกชนลงทุน - ปรับระบบ Adder เป็น FIT (Feed-In Tariff) พฒันา

มาตรการ RHI-Renewable Heat Incentive 

- มาตรการจูงใจอ่ืนๆ เช่น โครงการเงินกูด้อกเบ้ียตํ่า ESCO 

Fund 

3. แกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันา

พลงังานทดแทน 

- แก้ไข พระราชบัญญติัโรงงานและบญัชีแนบท้าย เพื่อ

ส่งเสริมการลงทุนดา้นพลงังานในชุมชน 

- ปรับปรุงระเบียบการใชพ้ื้นท่ีให้เอ้ือต่อการลงทุนพลงังาน

ลมและนํ้ า 

- แกไ้ขพระราชบญัญติัร่วมทุนให้เอ้ือต่อการร่วมทุน อปท. 

โดยเฉพาะพลงังานจากขยะ 

4. ปรับปรุงระบบสายส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน - ขยาย/ เพิ ่มระบบสายส่งรองรับพลังงานทดแทน และ

เตรียมพฒันาสู่ Smart Grid 

- พฒันาระบบสูบกลบัลาํตะคองและเข่ือนจุฬาภรณ์ รองรับ

การพฒันาพลงังานทดแทนภาคอีสาน 

5. ประชาสัมพนัธ์ - หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาสัมพนัธ์ ทาํความเขา้ใจ และ

กระตุน้การใชแ้ละผลิตพลงังานทดแทน 

6. ส่งเสริมอุตสาหกรรมครบวงจร/ เทคโนโลยีสมยัใหม่ 

โดยใชง้านวิจยัเป็นเคร่ืองมือหลกั 

- วิจัยกําหนดทิศทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศ 

ไดแ้ก่ รูปแบบกงัหนัลม เซลลแ์สงอาทิตย ์

- วิจัยพฒันาการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา้ ได้แก่ PV 

อุปกรณ์กักเก็บไฟฟ้า เตาเผาและระบบผลิตพลงังานจาก

ขยะ พฒันา Gasifier และ Gas Engine 

- ศึกษาพฒันารูปแบบชุมชนพลงังานสีเขียวครบวงจร 

- เร่งพฒันาพลงังานใหม่ เช่น เช้ือเพลิงแทนดีเซล (สาหร่าย 

BHD: Bio Hydrogenated Diesel) ไฮโดรเจน คล่ืน 

 

แหล่งที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2555ข: 10-11. 
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 จากการพฒันาทางดา้นพลงังานท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ นบัตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ท่ีได้มีการกาํหนดเป้าหมายของการใช้

พลังงานหมุนเวียนในการทดแทนนํ้ ามันท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นแผนในการ

ดาํเนินการดา้นพลงังานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือตอบสนองต่อการพฒันาดา้นพลงังาน และการพ่ึงพา

ตนเองทางด้านพลังงานอย่างมีเสถียรภาพ  อีกทั้ ง เ พ่ือความเป็นอยู่ ท่ี ดี ข้ึนของประชาชน

ภายในประเทศ และการอนุรักษพ์ลงังานใหมี้ใชไ้ปยงัรุ่นต่อไปไดใ้นอนาคตโดยไม่มีวนัหมดสิ้น 

 

4.2  ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 การสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องจากกระทรวงพลงังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของ

ภาครัฐ ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ทั้ งหมด 10 ท่านดว้ยกนั ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 4.2.1  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลงังาน 

 จากการสมัภาษณ์ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังานในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด คือ พลงังานสีเขียว 3 ประเภทคือ พลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และพลงังานชีวมวลนั้น สาํหรับในประเทศไทยแลว้ในส่วนของพลงังาน

จากนํ้ านั้ น ยงัมีการนํามาใช้งานในด้านการผลิตไฟฟ้าไม่มากนัก เน่ืองจากการก่อสร้างแหล่ง

พลงังานจากนํ้ าขนาดใหญ่ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ีในการดาํเนินการ รวมทั้ งปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ต่อตา้นในภาคประชาชน เน่ืองจากการก่อสร้างแหล่งพลงังานนํ้ าขนาดใหญ่ เช่น เข่ือนต่างๆ จะมี

การใชพ้ื้นท่ีป่า ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งทาํมาหากินของประชาชน และเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่

อาศยัของประชาชนท่ีอาจเก่ียวข้องสาํหรับนาํมาใชใ้นการดาํเนินโครงการ จึงเป็นเหตุให้แหล่ง

พลงังานนํ้ าขนาดใหญ่มกัไดรั้บการต่อตา้นจากภาคประชาชนโดยส่วนมาก ปัจจุบนัภาครัฐสามารถ

ดาํเนินการไดม้ากท่ีสุดเฉพาะโครงการพลงังานนํ้ าขนาดเล็ก และขนาดจิ๋ว สาํหรับใชใ้นการผลิต

ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยู่ห่างไกลความเจริญเท่านั้นท่ีประสบผลสําเร็จ เช่นโครงการแม่กาํปอง 

ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้ งอยู่บนภูเขา เส้นทางในการสัน

จรทุรกันดาร ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีถนนในการสันจร ไม่มีไฟฟ้าเขา้ถึงหมู่บา้น ทางแกนนํา

หมู่บา้นจึงไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือหาขอ้มูลของการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ าจากแหล่งนํ้ าขนาดเลก็ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น จนในท่ีสุดก็ประสบผลสาํเร็จจากการ

ผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็สาํหรับใชใ้นหมู่บา้น และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดก่้อกาํเนิด
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โครงการพลงังานชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงพลงังานในการผลกัดนัโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้า

ขนาดเลก็มาก (VSPP: Very Small Power Producer) รวมทั้ งสามารถขายไฟฟ้าโดยผ่านหน่วยงาน

ของภาครัฐใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดส้าํเร็จ และสร้างรายไดใ้ห้กบัหมู่บา้นผ่านทางสหกรณ์

ของหมู่บา้น ซ่ึงถือว่าโครงการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าของแม่กาํปองนั้น เป็นตน้แบบของพลงังานชุมชน

ท่ีทางกระทรวงพลงังานมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ ่ง ทั้ งในส่วนของการพ่ึงพาตนเอง การเป็น

หมู่บา้นตวัอยา่งในการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และการรู้จกับริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

มืออยา่งถกูวิธี และสามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ไดดี้อีกดว้ย  

 ส่วนพลงังานจากแสงอาทิตยน์ั้น ในดา้นของการผลิตไฟฟ้าในส่วนของความเหมาะสมถือ

ว่าเหมาะสมเน่ืองจากประเทศไทยมีปริมาณแสงแดดท่ีเพียงพอ แต่ก็สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉพาะ

บางฤดูกาลเท่านั้ น ในด้านค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการถือว่ายงัมีมูลค่าการติดตั้ งท่ีสูงมาก

เน่ืองจากเป็นการใชเ้ทคโนโลย ีและอุปกรณ์จากต่างประเทศซ่ึงประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตเอง

ได ้ซ่ึงหากจะลดมูลค่าของการติดตั้ งให้น้อยลง มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์จาก

ประเทศจีน ซ่ึงมีตน้ทุนในการดาํเนินการตํ่ากว่าเทคโนโลยีจากกลุ่มยุโรป แต่อย่างไรก็ตาม การ

พฒันาดา้นพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยนั้นยงัคงมีการดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง และถือ

ว่าโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นจะไม่ค่อยไดรั้บการต่อตา้นจากภาคประชาชน

เน่ืองจากใช้พ้ืนท่ีในการดาํเนินการไม่มากและไม่กระทบกับระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู่ จึงไม่ค่อย

ประสบปัญหาจากภาคประชาชนซ่ึงถือว่าเป็นขอ้ดีของการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชใ้นประเทศ

เลยก็ว่าได ้

 ส่วนพลงังานจากชีวมวลนั้น ทางผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน ค่อนขา้งเห็นดว้ยกบั

การผลิตพลงังานจากชีวมวล เน่ืองจากเป็นการอุดหนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ และเป็นการ

กาํจัดว ัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ไม่สูญเสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์ แต่พลงังานชนิดน้ีก็ยงัมีขอ้จาํกดัเช่นกนั ซ่ึงตอนน้ีกาํลงัประสบกบัปัญหาปริมาณของ

วตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไม่เพียงพอ ส่งผลให้มูลค่าของวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน เช่น กรณีของ

แกลบ ท่ีมีการเพิ่มข้ึนของราคาเมื่อเทียบกบั 5 ปีท่ีแลว้ มีราคาอยูท่ี่ตนัละประมาณ 300 บาท ปัจจุบนั

มีราคาอยูท่ี่ตนัละประมาณ 1,000-1,200 บาท ทาํใหโ้รงผลิตไฟฟ้าชีวมวลหลายโรงท่ีไม่มีโรงสีขา้ว

เป็นของตวัเองตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากปริมาณเช้ือเพลิงไม่เพียงพอกบัการผลิต ทางภาครัฐจึงไดมี้การ

สนบัสนุนให้มีการผลิตชีวมวลจากเศษวสัดุอ่ืนๆ เช่น เศษไมท่ี้เหลือจากการตดั ในระยะของการ

ดาํเนินการอาจประสบกบัปัญหาไดเ้ช่นเดียวกนัหากมีการบริหารจดัการท่ีไม่ดี ยกตวัอย่างเช่น หาก

ปริมาณของเศษไมไ้ม่เพียงพอกบัการผลิต ผูป้ระกอบการหรือประชาชนอาจมีการตดัไมท้าํลายป่า 

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบในการผลิตพลงังานมาใชท้ดแทน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
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ระบบนิเวศตามมาดว้ยเช่นกนั และปัญหาอ่ืนๆ ของชีวมวลคือ ปัญหาดา้นฝุ่ นละอองในอากาศตั้ งแต่

กระบวนการขนส่ง นาํเขา้วตัถุดิบ การผลิต การกรองเช้ือเพลิง ปัญหานํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนหมกั 

ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาการร้องเรียนจากภาคประชาชนไดเ้ช่นกนั  

 

 4.2.2  สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (สนพ.) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการสมัภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในสาํนักงานนโยบายและ

แผนพลงังานจาํนวน 3 ท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน และ

นกัวิชาการทัว่ไปจากสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จาํนวน 2 ท่าน โดยมี

รายละเอียดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

 ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยนาํเขา้พลงังานทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 1.3 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงสูง

กว่าปี พ.ศ. 2554 ถึง 30 % และในอนาคตมูลค่าการนาํเขา้จะสูงข้ึนไปเร่ือยๆ เน่ืองจากปริมาณ

สาํรองของนํ้ ามนัโลกลดลง และแหล่งท่ีมีอยูก่็มีตน้ทุนในการผลิตมากข้ึน ดงันั้นในฐานะท่ีประเทศ

ไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานเป็นหลกั จึงตอ้งเร่งวางแผนรับมือกบัราคาพลงังานทุกชนิดท่ีถีบตวัสูงข้ึน 

ซ่ึงกระทรวงพลงังานไดว้างแผนพฒันาและผลิตพลงังานข้ึนภายในประเทศ เพ่ือทดแทนการนาํเขา้

ให้มากท่ีสุด รวมทั้ งตอ้งมีต้นทุนสู้กบัเช้ือเพลิงอ่ืนๆได้ดว้ย โดยในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดมี้การ

กาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน โดยมีใจความหลกัๆ ดงัน้ี 

  1)  ส่งเสริมและผลกัดนัให้อุตสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายไดใ้ห้ประเทศ 

ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยทุธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังาน และพฒันา

ใหเ้ป็นศนูยก์ลางธุรกิจพลงังานของภูมิภาคโดยใชค้วามไดเ้ปรียบเชิงภูมิยทุธศาสตร์ 

  2)  สร้างเสริมความมัน่คงทางพลงังาน โดยแสวงหาและพฒันาแหล่งพลงังานและ

ระบบไฟฟ้าจากทั้ งในและต่างประเทศ รวมทั้ งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลงังานให้มี

ความหลากหลาย เหมาะสม และย ัง่ยนื 

  3)  กาํกบัราคาพลงังานใหมี้ราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะทอ้นตน้ทุนท่ี

แทจ้ริง โดยปรับบทบาทกองทุนนํ้ ามนัใหเ้ป็นกองทุนสาํหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย

ราคานั้นจะดาํเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใชก้๊าซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนส่ง 

และส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลแ์ละไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 

  4) ส่งเสริมการผลิต การใช ้ตลอดจนการวิจัยและพฒันาพลงังานทดแทนและ

พลงังานทางเลือก โดยตั้ งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 

ภายใน 10 ปี ทั้งน้ี ใหมี้การพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร 
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  5)  ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเต็มรูปแบบ โดยลดระดบัการใช้

พลงังานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพฒันาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้

อุปกรณ์และอาคารสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาดเพ่ือลด

ก๊าซเรือนกระจกและแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตสาํนึกของผูบ้ริโภคในการใชพ้ลงังานอย่าง

ประหยดั และมีประสิทธิภาพ ใหเ้ป็นระบบจริงจงัและต่อเน่ืองทั้ งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และ

ภาคครัวเรือน 

 การจะเดินไปสู่เป้าหมายท่ีไดต้ั้ งไวน้ั้น ไดก้าํหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริม

พลงังานทดแทนไวด้งัน้ี คือกาํหนดใหพ้ลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ และมีการออกมาตรการ

ใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) จากพลงังานหมุนเวียน มาตรการ ESCO Fund เพ่ือส่งเสริม

การลงทุนและประกนัความเส่ียง มาตรการสนบัสนุนเงินลงทุนเพ่ือช่วยลดภาระการลงทุนเร่ิมแรก

ในเทคโนโลยีพลงังานทดแทนรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า สําหรับการลงทุนผลิต

พลงังานทดแทนใหม่ๆ มาตรการส่งเสริมการลงทุนตามสิทธิประโยชน์ BOI สาํหรับการลงทุนดา้น

พลงังานทดแทน และการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัพลงังานทดแทน การชดเชย

ราคาขายปลีกนํ้ ามนัดีเซลและเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเช้ือเพลิงชีวภาพตํ่ากว่าราคาขายปลีกนํ้ ามนั

ดีเซลและเบนซินธรรมดา และมาตรการอ่ืนๆ เช่น มาตรการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของพลงังานทดแทน การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน 

การจดัสรรงบประมาณสาํหรับการวิจยัและพฒันา การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลพลงังานทดแทน รวมทั้ ง

กาํหนดใหมี้มาตรฐานเทคโนโลยแีละการผลิตพลงังานทดแทน 

 พลงังานจากชีวมวลนั้น นบัว่าเป็นพลงังานท่ีมีความเหมาะสมกบัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จากแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ จึงค่อนขา้งท่ีจะ

คาดหวงัในพลงังานตวัน้ีมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 คาดการณ์จะผลิตไฟฟ้าได ้3,220 MW ความร้อน 

5,000 Ktoe ปี พ.ศ. 2565 ผลิตไฟฟ้าได ้3,700 MW ความร้อน 6,760 Ktoe แต่อย่างไรก็ตามถือว่า

พลงังานจากชีวมวลก็มีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกัน คือ การขาดแคลนวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้เป็น

วตัถุดิบในการผลิต เช่น ชานออ้ย แกลบ ซ่ึงในปัจจุบนัโรงงานเหล่าน้ีจะมีโรงไฟฟ้าในตวัสาํหรับนาํ

วตัถุดิบเหล่านั้นมาผลิตไฟฟ้า จึงทาํให้ขาดแคลนวตัถุดิบท่ีจะป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลอ่ืนๆ 

นอกจากนั้ นยงัประสบกบัปัญหาในการรวบรวมวตัถุดิบ และการขนส่ง รวมทั้ งการประสบกับ

ปัญหาท่ีเป็นเร่ืองของการแย่งชิงวตัถุดิบท่ีเป็นวตัถุดิบผลิตอาหารสัตว ์เช่น มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบางคร้ังยงัเกิดการต่อตา้นจากชุมชนเก่ียวกบัการจดัการของผูป้ระกอบการของโรงไฟฟ้า

ชีวมวลท่ีเกิดข้ึนไม่ดีเท่าท่ีควร ทาํใหท้างกระทรวงพลงังานเองตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพ่ือลด

ความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน 
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 พลงังานแสงอาทิตย ์ในยคุก่อนเร่ิมตน้จะมีแผนดา้นพลงังาน ประเทศไทยมีการผลิตและใช้

ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขา้ไม่ถึง เช่น พ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกล หรือ

บนเกาะ ประมาณ 30 MW ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณ 55 MW ความร้อน 5 

Ktoe คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 จะผลิตไฟฟ้าได ้95 MW ความร้อน 17.5 Ktoe และในปี พ.ศ. 2565 

ผลิตไฟฟ้าได ้500 MW ความร้อน 38 Ktoe สาํหรับความคืบหน้าในปัจจุบนันั้น มีแนวโน้มว่าจะ

สามารถทาํไดต้ามแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ เน่ืองจากมีโครงการท่ีเซ็นต์สัญญาไปแลว้ 410 

โครงการ จาํนวน 2,046 MW รวมทั้งในอนาคตจะมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนติดตั้ งโซลาร์เซลลบ์น

หลงัคาบา้นเรือน โรงเรียน วดั หรืออาคารสถานท่ีต่างๆ ตามแนวคิด Solar Roof Top ขณะน้ีทาง

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กาํลงัทาํการศึกษาขอ้มลู และปรับปรุงมาตรการต่างๆ 

อยู ่ 

 พลงังานลม ก่อนมีการทาํแผนฯ ไดมี้การมองว่าพลงังานลมเป็นพลงังานท่ีมีศกัยภาพ และ

สามารถเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าพลงังานอ่ืนๆ อีกทั้ งเทคโนโลยีกงัหันลมยงัมีราคาท่ีถูกกว่าพลงังาน

แสงอาทิตย  ์(ลม 1 MW ลงทุนประมาณ 60-70 ลา้นบาท ในขณะท่ีแสงอาทิตย  ์1 MW ลงทุน

ประมาณ 100 ลา้นบาท) แต่เน่ืองจากความเป็นจริงปรากฎว่า พลงังานลมจะมีปัญหาดา้นการใช้

พ้ืนท่ี เน่ืองจากกาํลงัท่ีมีศกัยภาพดี มกัจะอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงไดย้าก เช่น พ้ืนท่ีเขตป่าอนุรักษ ์ส่วนใน

เร่ืองของเทคโนโลยี สาํหรับความเร็วลมของประเทศไทยในปัจจุบนัน่าจะทาํได้ไม่แตกต่างกับ

พลงังานแสงอาทิตย  ์คือประมาณไม่ถึง 20 % แต่ถา้พูดถึงสภาพพื้นท่ีแลว้ถือว่าพลงังานลมมี

ขอ้จาํกดัดา้นพ้ืนท่ีมากกว่าพลงังานแสงอาทิตย ์

 พลงังานนํ้ า กล่าวถึงโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าขนาดเล็กและขนาดเล็กมากและโรงไฟฟ้าทา้ย

เข่ือนชลประทาน เป็นหน่ึงในพลงังานทดแทนท่ีมีเป้าหมายตามแผนฯว่า ในปี พ.ศ. 2559 ผลิต

ไฟฟ้า 281 MW ปี พ.ศ. 2565 ผลิตไฟฟ้า 324 MW ปัจจุบนัผลิตไดจ้ริงท่ีประมาณ 60 MW เน่ืองจาก

ติดปัญหาเช่นเดียวกนักบัพลงังานลม ซ่ึงทางภาครัฐไดท้าํการประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

แกก้ฎระเบียบและมาตรการในการขอใชพ้ื้นท่ี ขณะเดียวกนัไดมี้การทาํการวิจยัและพฒันา Macro 

Hydro Turbine แบบนํ้ าไหล รวมทั้งศึกษาเก่ียวกบัโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดจิ๋ว (Pico Hydro) 

เป็นตน้ 

 

 4.2.3  สํานักงานปลดักระทรวงพลงังาน (สป.) 

 สาํหรับสาํนกังานปลดักระทรวงพลงังานมีผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ์สาํหรับการศึกษาใน

คร้ังน้ีจาํนวน 2 ท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ นักวิชาการประจาํสาํนักงานปลดักระทรวงพลงังานฝ่ายแผน

พลงังานชุมชน โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 
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 ทางสํานักงานปลดักระทรวงพลังงานมีส่วนเก่ียวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริม

นโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาล ในส่วนของด้านการส่งเสริมด้านพลงังานหมุนเวียนในระดับ

ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรมีการพ่ึงพาตนเองในดา้นพลงังานมากข้ึน ไม่รอรับความ

ช่วยเหลือจากทางภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการ

ดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นของพลงังาน ซ่ึงท่ีผ่านมาในส่วนของพลงังานหมุนเวียนท่ีไดมี้

การส่งเสริม มีพลงังานท่ีสาํคญัคือ ชีวมวล จากชานออ้ย แกลบ และวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีมีใน

ชุมชน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากประชาชนถึงแมว้่าในแรกเร่ิมของการส่งเสริมจะค่อนขา้งท่ีเขา้ถึง

ประชาชนไดย้าก แต่ในปัจจุบนัเม่ือไดมี้การนาํความรู้และเทคโนโลยีในการดาํเนินการเขา้มาใช้

และทดลองแลว้เกิดข้ึนจริงทาํให้มาตรการการส่งเสริมดา้นพลงังานชีวมวลไดรั้บการยอมรับมาก

ยิง่ข้ึนจากเกษตรกร เน่ืองจากเป็นการลดขยะท่ีเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร อีกประการหน่ึงคือ

เป็นการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเกษตรกรไดอี้กทางหน่ึง จากการขายวตัถุดิบท่ีเป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิตชีวมวล สาํหรับปัญหาของการดาํเนินการจะเป็นในส่วนของการบริหารจดัการ และระบบการ

ขนส่ง เช่น การรวบรวมวตัถุดิบเป็นไปได้ยาก ทางพลงังานจังหวดัจึงมีการกาํหนดจุดรวบรวม

วตัถุดิบของแต่ละจุดรับซ้ือท่ีแน่นอนใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี โดยกาํหนดใหพ้ลงังานจงัหวดัของแต่

ละจงัหวดัไปดาํเนินการติดตามผลการดาํเนินการเป็นระยะๆ รวมทั้ งหาแนวทางและมาตรการ

สาํหรับแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี  

 ตวัอยา่งของการดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของพลงังานหมุนเวียน เช่น การ

ทาํใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนดา้นพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีมีการ

จดทะเบียนถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มและจดัทาํโครงการจาํนวนไม่

นอ้ยกว่า 25 โครงการ สามารถผลิตพลงังานไดร้วมไม่น้อยกว่า 300 กิโลวตัต์ ซ่ึงลกัษณะโครงการ

จะไม่จาํกดัรูปแบบเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเปล่ียนรูปพลงังาน แต่จะตอ้งเปล่ียนรูปพลงังานทดแทน

ให้มาอยู่ในรูปพลงังานเชิงพาณิชย  ์ซ่ึงมีการเปิดให้ผูท่ี้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อกับ

สาํนกังานพลงังานจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการต่อยอดแผนพลงังาน

ชุมชน ซ่ึงทางสาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน ไดด้าํเนินการมาตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตั้ งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา โดยมีชุมชนเขา้ร่วมแลว้กว่า 1,095 ชุมชน และโครงการน้ียงัเป็นกลยุทธ์

สาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาพลงังานทดแทนในลกัษณะใหม่ ท่ีประชาชน

เป็นเจ้าของมีส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาํ และร่วมตัดสินใจในการพฒันา

พลงังานทดแทนอีกดว้ย  
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 4.2.4  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังงาน (พพ.) 

 สาํหรับกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานนั้น มีผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 

จาํนวน 3 ท่านดว้ยกนัคือ ผูอ้าํนวยการกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นพลงังานทดแทน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียดท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

ในคร้ังน้ี คือ 

 ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีแผนพฒันาพลงังานในแต่ละด้าน รวมทั้ งมีแผนอนุรักษ์

พลงังาน 20 ปี ท่ีมีเป้าหมายก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นความมัน่คงดา้นพลงังาน และการใชพ้ลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานนั้ น ได้แบ่ง

พลงังานทดแทนออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ 

  1)  พลงังานทดแทนท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

พลงังานนํ้ า  

  2)  พลงังานทดแทนท่ีจะมีศกัยภาพในอนาคต 

  3)  พลงังานทดแทนจากวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร เช่น ชีวมวล  

 ซ่ึงทางหน่วยงานมองว่า พลงังานทดแทนในกลุ่มเทคโนโลยขีั้นสูงยงัไม่เหมาะกบัประเทศ

ไทยในขณะน้ี เน่ืองจากมูลค่าในการลงทุนค่อนขา้งสูง ส่วนกลุ่มพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพใน

อนาคตยงัอยู่ในขั้นของการวิจัย ยงัไม่ไดน้าํมาใชผ้ลิตในเชิงพาณิชย ์หรือยงัมีต้นทุนการผลิตสูง 

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันาเพ่ือให้มีตน้ทุนตํ่าลงก่อน ส่วนกลุ่มพลงังานทดแทนท่ีไดจ้ากเศษ

วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถิ่นอย่างทัว่ถึง ยกระดบัความเป็นอยู่

ของประชาชน และสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน เพราะสามารถผลิตไดเ้องโดยไม่ตอ้งนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ซ่ึงในขณะน้ีได้ให้ความสําคัญ กบัการผลิตก๊าซชีวภาพอดัสําหรับยานยนต์ (CBG: 

Compressed Bio-methane Gas) ในภาคขนส่ง ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า หญา้เนเปียร์สามารถผลิตก๊าซ 

CBG ไดม้ากท่ีสุดและมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูก้บัก๊าซธรรมชาติได ้โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะตั้งโรงงานผลิต

ก๊าซ CBG ในพ้ืนท่ีห่างไกลนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซ่ึงการตั้ งโรงงานผลิต CBG ก็เพ่ือจาํหน่ายให้แก่พ้ืนท่ีห่างไกล เน่ืองจากจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า

กว่า เป็นตน้ 

 โดยล่าสุดมีการตั้ งโรงงานผลิตก๊าซ CBG ตน้แบบข้ึนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงใชเ้งินทุนใน

การจดัตั้งประมาณ 110 ลา้นบาท โดยมีการใชห้ญา้เนเปียร์และมูลสุกร มาเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตก๊าซ CBG อยูท่ี่ 6 ตนั/ วนั เทียบเท่ากบัการเติมใหร้ถยนตไ์ด ้500 คนั/ วนั สามารถ

ทดแทนการนาํเขา้นํ้ ามนัดีเซล ไดป้ระมาณปีละ 1.2 ลา้นตนั ซ่ึงคาดว่าจะคืนทุนภายใน 5 ปี รวมทั้ ง

ยงัมีรายไดเ้สริมจากการขายปุ๋ยหมกัท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตวนัละ 30 ตนั การผลิต CBG จาก
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หญ้าเนเปียร์ไม่เพียงแต่จะผลิตพลงังานใช้เองภายในประเทศแต่จะเป็นการเพิ ่มรายได้ให้กับ

เกษตรกร เพราะมีตน้ทุนการปลกูไม่เกิน 7,000 บาท/ ไร่ จะมีรายไดไ้ม่ตํ่ากว่า 15,000 บาท/ ปีถือได้

ว่ามีความคุ้มค่ามาก และลงทุน 1 คร้ัง เก็บเก่ียวได้ยาวนานถึง 5 ปี โดยหญา้เนเปียร์สามารถ

เพาะปลกูไดทุ้กท่ีทัว่ประเทศ ทั้งในพ้ืนท่ีท่ีดินมีสภาพดี และสภาพไม่ดี รวมทั้งยงัปลูกไดใ้นพ้ืนท่ีท่ี

ทาํการเกษตรตามปกติไม่ได ้สามารถสร้างรายได้หลกัและรายได้เสริมให้กับเกษตรกร โดยใน

อนาคตจะขยายไปสู่การผลิต CBG จากตน้และซงัขา้วโพดในภาคเหนือ ซ่ึงแต่เดิมนิยมเผาทิ้ง แต่ถา้

นาํมาผลิตเป็นก๊าซ CBG จะสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่เกษตรกรเป็นอนัมาก  

 ประเทศไทยควรปรับมุมมองเร่ืองการเกษตรใหม่ ไม่ควรเน้นเพียงแค่การปลูกพืชราคาถูก

สาํหรับเป็นอาหารให้กบัประชากรโลก แต่ควรเพิ่มความสําคัญของการปลูกพืชพลงังานท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีดีกว่า โดยประเทศไทยควรส่งเสริมให้ปลูกขา้วในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ผลิตให้เพียงพอ

ต่อการบริโภคภายในประเทศ ส่วนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม ควรหันไปปลูกพืชพลงังานแทนซ่ึงจะเป็น

การยกระดบัรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรของประเทศดว้ย 

 นอกจากน้ี ยงัมีบทสมัภาษณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน คุณพงษศ์กัด์ิ รักตพงศ์

ไพศาล ในวารสารไทยคู่ฟ้า ซ่ึงเป็นวารสารของสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมตรี เล่มท่ี 11 ประจาํเดือน

เมษายน พ.ศ. 2556 หนา้ท่ี 6 ถึงหนา้ท่ี 9 มีเน้ือความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  

  1)  กระทรวงพลงังานไดว้างแผนท่ีจะทาํโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิง จากแก๊สชีวภาพท่ี

เกิดจากการหมกัหญา้เนเปียร์ ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยอยู่ท่ี 4.50 บาท ตลอดอายุของ

โรงไฟฟ้าถา้หญา้เนเปียร์มีการข้ึนราคาในอีก 5-10 ปี ก็จะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของค่า

ไฟท่ีนอ้ยมาก ซ่ึงทางกระทรวงพลงังาน จะมีการส่งเสริมใหมี้การผลิตไฟฟ้าประมาณ 10,000 เมกะ

วตัต ์โดยหากทาํการผลิตให้ไดไ้ฟฟ้าในปริมาณดงักล่าวนั้น ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกหญา้เน

เปียร์มากพอสมควร ในการปลกูหญา้เนเปียร์นั้นบางส่วนจะเป็นการทดแทนการผลิตพลงังานจาก

พืชท่ีเป็นอาหาร เช่น มนัสาํปะหลงั ท่ีมกัประสบกบัปัญหาดา้นราคา การนาํพ้ืนท่ีปลกูมนัสาํปะหลงั

เดิมมาปลูกหญ้าเนเปียร์จะทําให้ปริมาณมนัสําปะหลงัท่ีออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ราคามัน

สาํปะหลงัสูงข้ึนตามลาํดบั 

  2)  การดาํเนินการเก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ในอดีตการศึกษาเก่ียวกบัโซล่า

ฟาร์มสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะมีการดาํเนินโครงการเพียงแค่กาํลงัการผลิต

ท่ี 500 เมกะวตัต์ ซ่ึงปัจจุบนัทางกระทรวงฯ มีโครงการท่ีจะนําเร่ืองของโซลาร์เซลลม์าทาํการ

ปรับปรุงใหม่ โดยจะมีการสนบัสนุนใหติ้ดตั้งแผงโซลาร์เซลลบ์นหลงัคาบา้น (Solar Roof Top) ซ่ึง

จะทาํใหม้ลูค่าในการลงทุนลดลง เพราะไม่ตอ้งลงทุนดา้นโครงสร้างในการสร้างแผงรองรับ โดย

สามารถติดแผงโซลาร์เซลลบ์นหลงัคาบา้นไดท้นัที และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กบัการ
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ไฟฟ้าไดโ้ดยตรง อีกส่วนหน่ึงคือ การไปพฒันาขั้นตอนในการขออนุญาตให้กบัผูท่ี้ตอ้งการติดตั้ ง

ในบา้นเรือนของตน ซ่ึงเป็นการช่วยอาํนวยความสะดวก และส่วนสุดทา้ยคือ การนาํค่าใชจ่้ายใน

การติดตั้งไปลดหยอ่นภาษี เม่ือมีการหกัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ีได ้ก็จะทาํให้ภาคครัวเรือน

หันมานิยมใช้การติดตั้ งแผงโซลาร์เซลล์บนหลงัคาบ้านดังกล่าวมากข้ึน โดยขณะน้ีก ําลังให้

เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงฯ ทาํการศึกษารายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพ่ือใช้ในการดาํเนิน

โครงการต่อไป 

 

 4.2.5  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 สาํหรับผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ รองผูว้่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุป

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี คือ 

 ในปี พ.ศ. 2555 ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิด

โครงการโซล่าฟาร์มของ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (เลย1) ท่ีตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอบางสะพุง 

จงัหวดัเลย ซ่ึงเป็น 1 ใน 34 โครงการท่ีบริษทั ทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์บัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกาํลงัผลิตรวม 240 MW ถือเป็นธุรกิจท่ีมีการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยเ์ชิงพาณิชยแ์ห่งแรกและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ สาํหรับการใช้พลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานจากแสงอาทิตยน์ั้ น การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ได้ดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน 

เปิดรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP: Very Small Power Producer) ท่ีผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนทุกชนิด ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสีเขียว ท่ีช่วยลด

ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึงลดการพ่ึงพิง

พลงังานจากต่างประเทศ โดยสาํหรับประเทศไทย พลงังานแสงอาทิตยถื์อเป็นพลงังานท่ีศกัยภาพ

สูง มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า  

 นอกจากน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยงัใหค้วามสนใจดา้นการพฒันาและการวจิยั

เก่ียวกับพลังงานท่ีจะช่วยในการลดการใช้นํ้ ามันเช้ือเพลิง ไม่ว่าจะเป็นพลงังานลม พลังงาน

แสงอาทิตย ์เพ่ือลดการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศและส่วนหน่ึงเพ่ือลดปัญหาโลกร้อนนั ่นเอง 

ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีมีการประยกุตน์าํพลงังานแสงอาทิตยม์าใช ้ไดแ้ก่ ตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย ์

สาํหรับจาํหน่ายให้ผูท่ี้นาํไปใชใ้นครัวเรือนเพ่ือใชใ้นการถนอมอาหาร เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนพลงังาน

แสงอาทิตย ์เพ่ือนาํมาทดสอบใชใ้นหน่วยงานของ กฟผ. หรือบา้นพกัอาศยั โรงแรม เคร่ืองสกดัสาร

ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช ทาํใหล้ดการใชแ้ก๊สหุงตม้ในการสกดัสาร เป็นตน้  
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 ส่วนโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเภทพลงังานนํ้ านั้ น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้

ดาํเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือบูรณาการการบริหารจดัการนํ้ าให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและ

ส่งเสริมการพฒันาพลงังานหมุนเวียนประเภทน้ีในการผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม

นโยบายของกระทรวงพลงังาน เช่น การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าขนาดเล็กทา้ยเข่ือน

ชลประทาน โดยใชห้ลกัการนาํนํ้ าจากการระบายเพ่ือประโยชน์ดา้นการเกษตรปกติของเข่ือนกรม

ชลประทานมาผา่นเคร่ืองผลิตไฟฟ้าท่ีติดตั้ งไวท้า้ยเข่ือน เป็นตน้ และจากการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยเลง็เห็นซ่ึงความสาํคญัของการพฒันาโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เพ่ือนาํมา

เป็นตน้แบบในการต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีทางการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดด้าํเนินการก่อสร้างและจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไปแลว้ คือ โรงไฟฟ้า

กงัหันลมลาํตะคอง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ข่ือนสิรินธร และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าทา้ยเข่ือน

ชลประทาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าทา้ยเข่ือนชลประทานซ่ึงมีอายกุารใชง้านยาวนาน มีตน้ทุน

การผลิตท่ีถกูกว่าการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียนชนิดอ่ืน จึงสามารถช่วยลดผลกระทบเร่ือง

ค่าไฟฟ้าลงได้ และในขณะน้ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกาํลงัอยู่ในระหว่างการศึกษา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าทา้ยเข่ือนอยู ่23 แห่งดว้ยกนั  

 อีกประเด็นหน่ึงคือ เร่ืองของความคุ้มค่าในการลงทุนดา้นพลงังานหมุนเวียนประเภท

พลงังานสีเขียวดงักล่าว หากพิจารณาในเชิงพาณิชยแ์ลว้การพฒันาพลงังานหมุนเวียนอาจไม่คุม้ค่า

กบัการลงทุน เห็นไดจ้ากตน้ทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าท่ีไม่สามารถแข่งขนักนัได ้

หากไม่ไดรั้บส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 0.3-8 บาท/ หน่วย (ข้ึนอยู่กบัชนิดของ

พลงังานหมุนเวียน) ซ่ึงยงัไม่รวมตน้ทุนดา้นระบบส่งไฟฟ้าท่ีใชไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ ท่ีสาํคญัคือ ยงั

ไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีตอ้งจดัเตรียมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสาํรองไวใ้นระบบเพิ่มเติม ซ่ึงเปรียบเสมือน

การลงทุนซํ้ าซอ้น แต่ถา้หากมีการเปล่ียนมุมมองไปพิจารณาในแง่อ่ืนๆ เช่น การลดผลกระทบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม การกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือลดความเส่ียง การลดการนาํเข้า

เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ การทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีใกลห้มดอายุการใชง้าน เป็นตน้ ก็จะเห็น

ไดว้่าพลงังานหมุนเวียนเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจมากเช่นกนั ท่ีผา่นมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยก็ถกูตั้งคาํถามดว้ยเช่นกนัว่าทาํไมไม่พฒันาดา้นพลงังานหมุนเวียนให้จริงจงั ทาํไมไม่

เป็นผูน้าํดา้นพลงังานหมุนเวียน และทาํไมไม่ดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนจาํนวน

มากๆ ซ่ึงคาํถามดงักล่าวก็มกัจะมาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) บางกลุ่ม ซ่ึงดว้ยความเป็น

จริงแลว้การเป็นผูน้าํนั้น อาจมีหลายมุมมองดว้ยกนั ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอาจ

ไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมากท่ีสุด (ไม่นับรวมโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาด

ใหญ่) แต่ก็ถือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศท่ีเร่ิม
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ดาํเนินการพฒันาดา้นพลงังานหมุนเวียน พร้อมทั้งยงัคงศึกษาและพฒันามาอย่างต่อเน่ือง โดยส่วน

ใหญ่จะมุ่งเน้นเป็นโครงการนําร่องเพ่ือเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับ

หน่วยงานต่างๆ โดยเร่ิมจากพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กแลว้ค่อยมีการยกระดบัไปสู่ขนาดท่ีใหญ่

ยิง่ข้ึน รวมทั้งการทดลองใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆในการพฒันาดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยไม่ไดมุ่้งหวงัท่ีจะแข่งขนักบัเอกชน แต่เป็นการวางบทบาทเป็นแหล่งรวมความรู้ดา้น

พลงังานหมุนเวียนเพื่อใหป้ระชาชนและภาคเอกชนเขา้มาศึกษา เพ่ือสร้างความมัน่ใจในเทคโนโลยี

ให้แก่ผูท่ี้จะก้าวมาเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนอนัเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

ขยายตวัของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนของเอกชนทางออ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 

 อีกดา้นหน่ึงคือ เร่ืองของผลกระทบของความมัน่คงของระบบไฟฟ้า และเร่ืองของความ

คุม้ค่าในการลงทุนพฒันาพลงังานหมุนเวียน ในส่วนของเร่ืองผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้านั้น ตอ้งเขา้ใจใหต้รงกนัว่า พลงังานหมุนเวียนมีขอ้จาํกดัหลายๆ ดา้น เช่น พลงังานลมและ

พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นความไม่สมํ่าเสมอของการผลิตเน่ืองจากความไม่แน่นอนของ

ธรรมชาติ ทาํให้ต้องมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ในระบบเพิ่มเติม (Spinning Reserve) เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงการผลิตไฟฟ้าประเภทน้ีมากข้ึน นั ่นหมายถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย ถึงแม้

พลงังานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลงังานนํ้ า ชีวมวล จะสามารถบริหารจดัการไดบ้้างแต่ก็มี

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีจาํกดัและข้ึนอยูก่บัฤดูกาล ทาํใหไ้ม่สามารถสัง่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าไดต้ลอดเวลา

หรือตอบสนองความต้องการได้เหมือนกับพลงังานฟอสซิล รวมถึงไม่สามารถพ่ึงพาได้เต็ม

ศกัยภาพของกาํลงัผลิตติดตั้ง ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าทั้ งใน

ระยะสั้นและระยะยาว ยิ ่งมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึนเท่าไหร่ก็ยิ ่งต้อง

เดินเคร่ืองให้มี Spinning Reserve มากข้ึน และต้องมีกาํลงัไฟฟ้าสํารอง (Reserve Margin) ให้

เพียงพอกบัความไม่แน่นอนของโรงไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงการจดัเตรียมกาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองเหล่าน้ีไวใ้น

ระบบ ส่งผลใหก้ารลงทุนและตน้ทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

4.3  ผลการสัมภาษณ์องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ 

  

 ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ สาํหรับการศีกษาในคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จาํนวน 1 ท่าน และ

เจ้าหน้าท่ีจากกรีนพีซ สํานักงานประจาํประเทศไทย จาํนวน 1 ท่าน ซ่ึงมีข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ ดงัน้ี 
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 การส่งเสริมด้านพลงังานท่ีเป็นมาตรการหรือจากนโยบายของภาครัฐนั้ น ปัจจุบันตาม

ความเห็นของหน่วยงานดงักล่าวเห็นว่าจะมุ่งเน้นไปทางดา้นธุรกิจมากข้ึน เม่ือประเมินการลงทุน

ดา้นพลงังานทดแทนคร่าวๆ จะพบว่า มีพ้ืนท่ีท่ีนาํมาใชเ้พ่ือพฒันาโครงการโซลาร์เซลลไ์ดเ้ต็มท่ี

เพียง 5 แสนลา้นบาทเท่านั้ น ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นพลงังานกลบัมีการพยากรณ์ว่า ยงั

สามารถลงทุนไดถึ้ง 1 ลา้นลา้นบาท ในช่วงท่ีผา่นมามีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาหารือเร่ืองการลงทุน

พลงังานทดแทนในประเทศไทย 2 รายดว้ยกนั และตอ้งการลงทุนในระดบัท่ีประมาณ 5 พนัลา้น

บาทต่อโครงการ และสนใจในพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งหมด และขณะน้ีตน้ทุนการผลิตลดลงมาอยู่ท่ี 

1 MW ต่อการลงทุนท่ี 100 ลา้นบาท หากจะพิจารณาจุดแข็งของโซลาร์เซลลน์ั้น สามารถแยก

ออกมาไดคื้อ  

  1)  นักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย เช่น การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะหากนกัลงทุนไดท้าํสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้า กบัหน่วยงานใดใน 3 หน่วยงานดงักล่าว เท่ากบัว่าไดท้าํสญัญาซ้ือขายกบัทางรัฐบาล  

  2) จัดเป็นธุรกิจท่ีซ้ือขายได้คล่อง ซ่ึงปัจจุบันมีการขายใบอนุญาตในตลาด

ค่อนข้างมาก แถมมีการแข่งขันในการสู้ราคากันสูงด้วย เช่น หากต้องการซ้ือใบอนุญาตผลิต

พลงังานแสงอาทิตย ์ ท่ี 1 MW จะยอมจ่ายสูงถึง 115 ลา้นบาท โดยเงินจาํนวนน้ีแบ่งออกมา 15 ลา้น

บาทเป็นค่านายหน้าอย่างเดียว หากนาํมาคาํนวณท่ี 2 MW จะใชเ้งินประมาณ 250 ลา้นบาท จะมี

รายไดต่้อปีอยู่ท่ี 15-18 ลา้นบาท และจะคืนทุนไดภ้ายใน 10 ปี ซ่ึงในตอนน้ีมีการไล่ซ้ือโครงการ

โซลาร์เซลลใ์นประเทศกนัแบบไร้แบบแผน หากทางต่างชาติเขา้มาในแบบนาํเทคโนโลยใีหม่เขา้มา

ใชถื้อเป็นเร่ืองท่ีดีกบัประเทศ แต่หากมีการนาํแผงโซลาร์เซลลท่ี์ผลิตคา้งเอาไวห้ลายปี แผงโซลาร์

ดงักล่าวจะเส่ือมสภาพเร็วข้ึน จะกลบักลายเป็นว่าเป็นการนาํแผงโซลาร์เซลลเ์หล่านั้นมาเป็นขยะ 

เป็นซากท่ีไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดม้าทิ้งไวใ้นประเทศไทยแทน 

 ในส่วนของพลงังานดา้นอ่ืนๆ เช่น พลงังานลม ตอ้งใช้เวลาในการทดสอบรวม 2 ปี ซ่ึง

ทา้ยสุดอาจไม่ไดล้งทุน เพราะความไม่คุม้ค่าได ้ส่วนพลงังานจากนํ้ าจะมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส่วนใหญ่

อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอุทยานซ่ึงไม่สามารถทาํได ้เพราะแรงต่อตา้นจากประชาชนในพ้ืนท่ี ส่วนชีวมวลนั้น 

ทางหน่วยงานของรัฐพยายามส่งเสริมให้เกิดข้ึนในชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม แต่ตอ้งเข้าใจว่า 

นกัพฒันาโรงไฟฟ้าไม่ใช่เกษตรกร ไม่ใช่ชาวไร่ จึงมีความชาํนาญต่างกนั แต่ก็มีส่วนท่ีค่อนขา้งดีอยู่

คือ กลุ่มโรงงานนํ้ าตาล ท่ีสามารถนาํตน้ออ้ยท่ีแห้งมาเผาเพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 

และส่วนท่ีเหลือยงัสามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดด้ว้ย แต่หากจะให้มี

ปริมาณเพิ่มข้ึนอีกคงจะเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าจากผูป้ระกอบการโรงงาน

นํ้ าตาลมีประมาณ 90% แลว้ ส่วนท่ีเหลืออีก 10% จะทาํไดย้ากข้ึน เพราะเท่ากบัว่าจะตอ้งเพิ่มพ้ืนท่ี
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การเพาะปลกู ซ่ึงล่าสุดมีความคืบหนา้ของกระทรวงพลงังานท่ีส่งเสริมดา้นพลงังานทดแทนโดยใช้

หญา้เนเปียร์ (หญา้ยกัษห์รือหญา้เล้ียงชา้ง) ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากเป็นหญา้ในตระกูลเดียวกบัออ้ย แต่

ไม่มีความหวาน ซ่ึงเม่ือนาํมาเผาจะให้ค่าความร้อนแต่ก็ยงัไม่เทียบเท่ากบัแกลบ เน่ืองจากเวลาเผา

หญา้ชนิดน้ีจะมีนํ้ าออกมาในระหว่างการเผาดว้ย ซ่ึงทาํให้ภาคเอกชนเห็นว่าภาครัฐเขา้มาให้การ

สนบัสนุน แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงคือ เกษตรกรหรือชาวไร่ไม่ใช่นกัธุรกิจท่ีผลิตพลงังานทดแทน ฉะนั้น

ถา้จะให้ประสบความสาํเร็จคงจะลาํบาก เพราะจริงๆ แลว้ภาพของพลงังานทดแทนของประเทศ

อยา่งท่ีบอกว่าไม่ไดใ้หญ่มากตอ้งมีการดาํเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการวางแผนการดาํเนินการ

ท่ีดี และมีประสิทธิภาพมากพอ 

 สาเหตุของภาวะโลกร้อนในมุมมองของกรีนพีซ ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีมนุษยเ์ผาผลาญ

เช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือการผลิตพลงังาน การรณรงค์เร่ืองภูมิอากาศและพลงังานเป็นงานท่ีตอ้งเผชิญ

กบัความทา้ทายจากอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินการ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ทางกรีนพีซมีความพยายามในการผลกัดันให้มีการพ่ึงพา

พลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นพลงังานสีเขียว เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล และ

พลงันํ้ าขนาดเล็ก ทดแทนการพ่ึงพิงพลงังานท่ีสกปรก ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนนโยบายและ

โครงการผลิตพลงังาน ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้แพร่หลายมากยิ ่งข้ึน และรณรงค์

ให้เปล่ียนมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพลังงงานหมุนเวียนดังกล่าว มี

ประสิทธิภาพทางพลงังาน และเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีปัจจุบนัมีอยู่แลว้จริง 

เพียงแต่ประเทศไทยจะมีศกัยภาพในการดึงปัจจยัเหล่านั้นมาใชไ้ดม้ากน้อยเพียงไร ในส่วนหน่ึง

อยากเห็นนโยบายด้านพลงังานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและมีการนาํมาปฏิบติัใช้อย่างจริงจัง

มากกว่าน้ี  

 

4.4  การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว กับผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที ่

       เกี่ยวข้อง 

 

 4.4.1  ข้อมูลทั่วไปของพลงังานสีเขียว 

 การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทยนั้น (พลงังานแสงอาทิตย ์พลงันํ้ า และชีวมวล) 

มีการนาํมาใชใ้นการผลิตหลกัๆ ไดแ้ก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และดา้นอ่ืนๆ เช่น การทดแทน

พลงังานเช้ือเพลิง สาํหรับประเทศไทยนั้นปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนในกลุ่มพลงังานสีเขียว

สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.3 

 



92 

 
 

ตารางท่ี 4.3  ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศปี พ.ศ 2553-2555 

 

การใช้พลังงานทดแทน ปริมาณ 

(พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ) 

อัตราการ

เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

 2553 2554 2555 2555 

ไฟฟ้า 

(แสงอาทิตย ์ลม นํ้ า ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ) 

304 372 455 22.30 

ความร้อน 

(แสงอาทิตย ์ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ) 

4,443 5,129 5,718 11.50 

เช้ือเพลิงชีวภาพ 

- เอทานอล 

- ไบโอดีเซล 

804 

329 

475 

878 

331 

547 

1,119 

364 

755 

27.40 

10.00 

38.00 

รวม 5,551 6,379 7,292 14.30 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555: 22-23. 

 

จากขอ้มลูในตารางท่ี 4.3 ซ่ึงระบุไวใ้นรายงาน สถิติพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 

พบว่ามีปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทยในส่วนท่ีจดัเป็นพลงังานหมุนเวียนประเภท

พลงังานสีเขียวสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล พบว่า มี

การนาํมาใชใ้นดา้นการผลิตไฟฟ้า และการผลิตความร้อนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี โดยการนาํมาใช้

ในการผลิตไฟฟ้า มีอตัราการเปล่ียนแปลงคิดเป็นร้อยละ 22.3 (ตวัเลขน้ีรวมพลงังานลม ขยะ และ

ก๊าซชีวภาพ) และการนาํมาผลิตเป็นพลงังานความร้อนคิดเป็นร้อยละ 11.5 (รวมขยะ และก๊าซ

ชีวภาพ ไม่รวมพลงังานนํ้ า) 

4.4.1.1  การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทย 

 สาํหรับการนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทยในปัจจุบนันั้น ไดมี้การนาํมาใช้

ประโยชน์ในดา้นต่างๆ (กล่าวถึงเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล) ซ่ึงจากขอ้มูล

ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานสามารถนาํมาสรุปการนาํพลงังานสีเขียวมาใช้

ในประเทศไทย ในตารางท่ี 4.2 จะแสดงใหเ้ห็นถึงการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยต์ามแหล่งภูมิศาสตร์ท่ี

ไดมี้การจดัตั้งโครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีรายละเอียดของขอ้มลู ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.4  การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยต์ามแหล่งภูมิศาสตร์โครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์  

      ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ท่ีดาํเนินการติดตั้งระหว่างปี   

      พ.ศ. 2536-2554 

 

ภาค จาํนวน (แห่ง) ขนาดตดิตั้ง (kW) 

ภาคกลาง 337 549.725 

ภาคเหนือ 997 2,409.791 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 142 285.750 

ภาคใต ้ 283 660.225 

รวม 1,756 3,905.491 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555ง. 

 

  จากตารางท่ี 4.4 เป็นขอ้มลูของการนาํพลงังานสีเขียวประเภทพลงังานแสงอาทิตย์

มาใช้ในประเทศ จะเห็นไดว้่า การดาํเนินโครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทยใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2554 นั้ น ภูมิภาคท่ีมีการดาํเนินการติดตั้ งไปแลว้มากท่ีสุด คือ บริเวณ

ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจาํนวนทั้งสิ้น 997 แห่ง ดว้ยกาํลงัการติดตั้งรวม 2,409.791 kW จาก

ขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานทาํให้ทราบว่า เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีทาํการ

ติดตั้งจาํนวน 997 แห่งดงักล่าวในภาคเหนือ เป็นพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลชนบท เช่น โรงเรียน และหมู่บา้น 

ท่ีไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และเส้นทางในการเดินทางค่อนขา้งลาํบาก ทางภาครัฐจึงดาํเนินโครงการ

เก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้าสาํหรับครัวเรือนในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

  1)  การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นดา้นการผลิตความร้อน  

การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นดา้นการผลิตความร้อนนั้น จากรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นแผนพฒันา

พลงังานทดแทนฯ (AEDP) นั้น เป็นการใชใ้นการผลิตความร้อนสาํหรับนาํมาทดแทนความร้อนท่ี

ไดจ้ากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีการใชใ้นภาคอุตสาหรรม เช่น ก๊าซหุงตม้ นํ้ ามนัเตา และ LPG (Liquid 

Petroleum Gas)  

       (1)  พลงังานแสงอาทิตย ์

      การนาํพลงังานจากแสงอาทิตยไ์ปใชใ้นรูปของพลงังานความร้อนถือเป็นการ

นาํไปใชง้านโดยตรง โดยอุปกรณ์หลกัในการรับพลงังานแสงอาทิตย ์คือแผงรับแสงอาทิตย ์ท่ีทาํ
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จากซิลิคอน แบ่งตามลกัษณะของรูปผลึก ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ แบบผลึกเด่ียว (Single Crystalline) 

แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) และแบบไม่มีรูปผลึก (Amorphous) ดงัภาพท่ี 4.1-4.3  

 

 
 

ภาพที่ 4.1  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียว 

แหล่งที่มา: ฟิสิกส์ราชมงคลใหม,่ 2554.  

 

       เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียว (Single Crytalline) ทาํจากแท่งซิลิคอนบริสุทธ์ิ 

99.99% มีรูปร่างเป็นวงกลมเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 นิ้วข้ึนไป มีขั้นตอนในการผลิตท่ียุ่งยากซบัซอ้น 

ทาํใหมี้ราคาสูง  

 

 
 

ภาพที่ 4.2  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกรวม 

แหล่งที่มา: ฟิสิกส์ราชมงคลใหม,่ 2554.  
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       เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกรวม (Polycrystalline Silicon) มีรูปร่างเป็นแผ่น

ส่ีเหล่ียมจตุัรัสดา้นละ 5 นิ้วข้ึนไป มีการพฒันาการผลิตจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 14% มีราคาถูก

กว่าแบบผลึกเด่ียว อายกุารใชง้านนานกว่า 20 ปี เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในขณะน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบไม่มีรูปผลึก 

แหล่งที่มา: ฟิสิกส์ราชมงคลใหม,่ 2554.  

  

       เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบไม่มีรูปผลึก (Amophous Silicon) มีขั้นตอนในการผลิต

ง่ายกว่าและถกูกว่าแบบอ่ืน ใชใ้นท่ีท่ีมีแสงนอ้ยไดดี้ มีลกัษณะสีม่วงนํ้ าตาล มีความบาง เบา ผลิตให้

เป็นพ้ืนท่ีเลก็หรือใหญ่หลายตารางเมตรได ้ใชธ้าตุซิลิคอนทาํใหเ้ป็นฟิลม์บาง เพียง 0.5 ไมครอน มี

ประสิทธิภาพสูงกว่า 14% มีอายกุารใชง้านนานกว่า 10 ปี 

      การนําพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยไ์ปใช้งานอาจนําไปใช้โดยผ่าน

ตวักลางก่อน ซ่ึงตวักลางท่ีเป็นท่ีนิยม คือ นํ้ า ในลกัษณะของอุปกรณ์ผลิตนํ้ าร้อน (Solar Water 

Heater) และอากาศ ในลกัษณะของอุปกรณ์ผลิตอากาศร้อน (Solar Air Heater) จากนั้นความร้อน

จากตวักลางจะถกูนาํไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ นํ้ าร้อนท่ีผลิตไดอ้าจนาํไปใชง้านโดยตรงใน

การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหรืออาคารใหญ่ เช่น โรงแรมหรือโรงพยาบาล ขณะท่ีอากาศร้อนท่ี

ผลิตไดอ้าจนาํไปใชใ้นการอบแหง้พืชผลทางการเกษตร หรือพลงังานความร้อนจากแสงอาทิตยอ์าจ

ถูกนาํไปใชง้านโดยตรง เช่น การหุงตม้อาหารดว้ยเตาหุงตม้พลงังานแสงอาทิตย  ์เป็นตน้ การนาํ

พลงังานแสงอาทิตยม์าใชน้ั้น ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดปริมาณของพลงังานท่ีสามารถผลิต

ไดน้ั้น จะข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์ใช ้ซ่ึงในแต่ละฤดูกาล ความเขม้ของแสงอาทิตยจ์ะมี

ปริมาณท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภาพที่ 4.4  แผนท่ีแสดงความเขม้ของแสงอาทิตยร์วมรายวนัเฉล่ียต่อเดือนของเดือนต่างๆ 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ค. 

 

       จากขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ดงัภาพท่ี 4.4 

จะเห็นได้ว่า การกระจายของความเข้มแสงอาทิตยต์ามบริเวณต่างๆนั้ น จะมีความเข้มของ

แสงอาทิตยสู์งสุดระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20-23 MJ/ m2-day 

นอกจากนั้ นยงัพบว่า บริเวณท่ีได้รับแสงอาทิตยสู์งสุดเฉล่ียทั้ งปีอยู่ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ครอบคลุมบางส่วนของจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุดรธานี 

และบางส่วนของภาคกลางท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ชยันาท พระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัลพบุรี โดย

ไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้ งปีท่ี 19-20 MJ/ m2-day คิดเป็น 11.0% ของพ้ืนท่ีทั้ งหมดของประเทศ 

นอกจากน้ีจากขอ้มลูยงัพบว่า 35.6% ของพ้ืนท่ีทั้งหมดไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปีในช่วง 18-19 

MJ/ m2-day ซ่ึงถือว่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  

       (2)  พลงังานนํ้ า 

       สาํหรับการนาํพลงังานจากนํ้ ามาใชใ้นการผลิตความร้อนนั้น ในประเทศไทย

ไม่ค่อยมีการนาํมาใชง้าน เน่ืองจากปัจจุบนั พลงังานนํ้ าท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยนั้น เป็น

พลงังานจากแหล่งนํ้ าขนาดเลก็ท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าใหก้บัชุมชนท่ีอยูห่่างไกล ส่วนพลงังานจากนํ้ า

ท่ีไดจ้ากเข่ือนขนาดใหญ่ เป็นส่วนท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าในประเทศ 

       (3)  ชีวมวล 

       จากขอ้มลูของศนูยส่์งเสริมพลงังานชีวมวล มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ี

ไดท้าํการสาํรวจคุณลกัษณะของชีวมวลประเภทต่างๆ ซ่ึงทาํใหส้ามารถสรุปคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ

ชีวมวลไว ้ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  คุณลกัษณะของชีวมวลชนิดต่างๆ 

 

 

ชนิดของชีวมวล 

คุณสมบัต ิ

Moisture 

(%) 

Ash 

(%) 

Volatile  

Matter  

(%) 

Fixed  

Carbon  

(%) 

Higher Heating 

Value  

(kJ/ kg) 

Lower Heating 

Value  

(kJ/ kg) 

แกลบ 12.00 12.65 56.46 18.88 14,755 13,517 

ฟางขา้ว 10.00 10.39 60.70 18.90 13,650 12,330 

ชานออ้ย 50.73 1.43 41.98 5.86 9,243 7,368 

ใบออ้ย 9.20 6.10 67.80 16.90 16,794 15,479 

ไมย้างพารา 45.00 1.59 45.70 7.71 10,365 8,600 

เส้นใยปาลม์ 38.50 4.42 42.68 14.39 13,127 11,400 

กะลาปาลม์ 12.00 3.50 68.20 16.30 18,267 16,900 

ทะลายปาลม์ 58.60 2.03 30.46 8.90 9,196 7,240 

ตน้ปาลม์ 48.40 1.20 38.70 11.70 9,370 7,556 

ทางปาลม์ 78.40 0.70 16.30 4.60 3,908 1,760 

ซังขา้วโพด 40.00 0.90 45.42 13.68 11,298 9,615 

ลาํตน้ขา้วโพด 41.70 3.70 46.46 8.14 11,704 9,830 

เหงา้มนัสาํปะหลงั 59.40 1.50 31.00 8.10 7,451 5,494 

เปลือกไมย้คูาลิปตสั 60.00 2.44 28.00 9.56 6,811 4,917 

 

แหล่งที่มา: มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ศนูยส่์งเสริมพลงังานชีวมวล, 2556. 

 

       จากตารางท่ี 4.5 สามารถอธิบายคาํจาํกัดความในตารางได้ ดังน้ี ความช้ืน 

(Moisture) คือ ปริมาณนํ้ าท่ีสะสมอยูใ่นชีวมวล ค่าความร้อนตํ่า (Low Heating Value, LHV) เป็นค่า

พลงังานท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงไดห้กัพลงังานส่วนหน่ึงท่ีตอ้ง

ใช้ในการระเหยนํ้ าท่ีสะสมอยู่ในชีวมวลออกไประหว่างการเผาไหม  ้ค่าความร้อนสูง (Higher 

Heating Value, HHV) เป็นค่าพลงังานทั้ งหมดท่ีไดจ้ากการเผาไหมชี้วมวล ข้ีเถา้ (Ash) คือ ส่วนท่ี

เผาไหมไ้ม่ได ้ส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้(Conbustible Substance) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สารระเหย 

(Volatiles Matter) และคาร์บอนคงท่ี (Fixed Carbon) (มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ศูนยส่์งเสริม

พลงังานชีวมวล, 2556) จากตารางท่ี 4.5 สามารถอธิบายไดว้่า ชีวมวลท่ีให้ค่าความร้อนมากท่ีสุด
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และสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง คือ กะลาปาลม์ โดยมีพลงังานท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงอยู่ท่ี 16,900 kJ/ 

kg รองลงมาคือ ใบออ้ย อยูท่ี่ 15,479 kJ/ kg และแกลบ อยูท่ี่ 13,517 kJ/ kg ตามลาํดบั 

       พลงังานจากชีวมวลท่ีมีการใช้ในการผลิตพลงังานในประเทศไทยนั้ น เป็น

วตัถุดิบท่ีเป็นของเสีย หรือไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดน้อกจากทิ้งเป็นเศษขยะให้เน่าเป่ือยไป

ตามธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบท่ีเหลือใชท้างการเกษตร โดยวตัถุดิบดงักล่าวไดแ้ก่ แกลบ ข้ีเล่ือย ฟืน 

เป็นตน้ โดยปริมาณความร้อนท่ีได้จากเช้ือเพลิงชีวมวลในประเทศไทยนั้ น สามารถสรุปได้ ดัง

ตารางท่ี 4.6 ท่ีมีปริมาณความร้อนท่ีผลิตได ้ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 โดยปริมาณความร้อนท่ีผลิต

ไดจ้ากชีวมวลนั้น มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงในปี พ.ศ. 2554 

คือ ร้อยละ 17.20 เป็นอนัดบัท่ีสามรองจาก ความร้อนท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงท่ีเป็นขยะ และก๊าซชีวมวล 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4.6  ความร้อนท่ีผลิตไดจ้ากแหล่งพลงังานต่างๆ ในประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2554) 

 

แหล่งพลงังาน

ความร้อน 

ปริมาณ (พนัตนัเทียบเท่านํา้มนัดิบ) อตัราการ

เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

  2552 2553 2554 2554 

แสงอาทิตย ์ 0.90 2.00 2.00 - 

ชีวมวล 2,987.00 3,449.00 4,043.00 17.20 

ก๊าซชีวมวล 188.00 311.00 482.00 55.00 

ขยะ 1.00 1.10 1.70 81.80 

รวม 3,176.90 3,763.10 4528.70 20.30 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555ง. 

 

       จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดว้่าการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชใ้นการให้ความ

ร้อนในประเทศไทยนั้นยงัมีปริมาณท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัความร้อนท่ีไดจ้ากพลงังานชีวมวล ท่ีมี

ปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงเม่ือนาํมาวิเคราะห์กบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จากผูท่ี้

มีส่วนเก่ียวขอ้งพบว่า ภาครัฐมีการสนบัสนุนใหห้นัมาพ่ึงพิงพลงังานจากชีวมวลมากข้ึน เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วถุัดิบท่ีใชใ้นการผลิตสามารถหาไดง่้ายภายในประเทศ อีก
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ทั้งยงัมีการส่งเสริมระบบการผลิตพลงังานความร้อนร่วมของชีวมวล (ไฟฟ้า+ความร้อน) หรือ

ระบบ Biomass Co-Generation ซ่ึงมีการระบุไวใ้นแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ (AEDP) ส่วน

พลงังานนํ้ านั้น ในประเทศไทยไม่ค่อยมีการนาํมาใชเ้ป็นแหล่งผลิตพลงังานความร้อนเน่ืองจากมี

การนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั  

  2)  ดา้นการผลิตไฟฟ้า 

  การพฒันาพลงังานสาํหรับนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้านั้น สาํหรับพลงังานสีเขียว 

เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล ไดมี้การส่งเสริมมาตรการต่าง  ๆออกมาเพื่อใชใ้น

การพฒันาตามกรอบการส่งเสริมการพฒันาแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ (AEDP) สาํหรับในหลาย

ปีท่ีผ่านมา การนาํพลงังานในกลุ่มของพลงังานสีเขียวมาทดแทนแหล่งพลงังานฟอสซิลสําหรับ

นาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้านั้น มีขอ้มลูจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงกาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  กาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า จากแหล่งพลงังานทดแทน ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 

 

พลงังานทดแทน กาํลงัการผลติตดิตั้งไฟฟ้า (MW) อตัราการเปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 

  2552 2553 2554 2554 

แสงอาทิตย ์ 37.00 48.60 78.70 61.90 

ลม 5.10 48.60 78.70 30.04 

นํ้ า 55.7 58.90 95.70 62.40 

ชีวมวล 1,618.10 1,650.20 1,790.20 8.50 

ก๊าซชีวภาพ 69.80 103.40 159.20 53.90 

ขยะ 6.60 13.10 25.50 94.70 

รวม 1,792.30 1,879.80 2,156.60 14.70 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 

 

  จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นไดว้่า กาํลงัการผลิตการติดตั้ งไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานชีว

มวลมีปริมาณกาํลงัการผลิตติดตั้ งสูงท่ีสุดนับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา โดยมีกาํลงัการผลิต

ติดตั้งมากถึง 1,790.20 MW ในปี พ.ศ. 2554 รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตติดตั้ งในปี 
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พ.ศ. 2554 อยู่ท่ี 159.20 MW และนํ้ า มีกาํลงัการผลิตติดตั้ งในปี พ.ศ. 2554 อยู่ท่ี 95.70 MW 

ตามลาํดบั แต่หากพิจารณาจากอตัราการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ) ในปี พ.ศ. 2554 พบว่า อตัราการ

เปล่ียนแปลงปริมาณกาํลงัการผลิตติตตั้งสูงท่ีสุด เป็นพลงังานจากขยะ อยู่ท่ีร้อยละ 94.70 รองลงมา

คือ พลงังานนํ้ า ร้อยละ 62.70 และแสงอาทิตย ์ร้อยละ 61.90 ตามลาํดบั 

       (1)  พลงังานแสงอาทิตย ์ 

      การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยถื์อเป็นวิวฒันาการดา้นวิศวกรรมท่ีสาํคญัอย่าง

หน่ึงของมนุษย ์โดยผา่นอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell หรือ Photovoltaic Cell) ซ่ึง

เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีถูกนํามาใช้ผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากสามารถเปล่ียน

พลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง ส่วนใหญ่เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทาํมาจากสารก่ึง

ตวันาํจาํพวกซิลิคอน (อยูใ่นประเภทเดียวกบัทราย) มีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลก โดย

นาํมาผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตใหเ้ป็นแผน่บางบริสุทธ์ิ 

      สาํหรับหลกัการทาํงานเบ้ืองตน้นั้น ทนัทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล ์รังสี

ของแสงท่ีมีอนุภาคของพลงังานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน (Photon) จะถ่ายเทพลงังานให้แก่

อิเลก็ตรอน (Electron) ในสารก่ึงตวันาํจนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ

อะตอม (Atom) และเคล่ือนท่ีไดอ้ย่างอิสระ ดงันั้นเม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะทาํให้เกิด

ไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน ลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

สูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวนั จึงเหมาะท่ีจะนาํเซลลแ์สงอาทิตยม์าใชผ้ลิตไฟฟ้าเพ่ือแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าในช่วงกลางวนั โดยการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆ ของประเทศไทยสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.8 ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 
 

ตารางท่ี 4.8  สรุปจาํนวนการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยส์าํหรับใชใ้นกิจกรรมต่างๆของประเทศไทย  

      (พ.ศ. 2554-2555) 

 

ลาํดบัท่ี กจิกรรมใช้งาน จาํนวนการตดิตั้ง (kW) ร้อยละ 

1 ระบบผลิตไฟฟ้า 27,002.666 26.82 

2 ระบบประจุแบตเตอร่ี 1,416.042 1.41 

3 ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 1,142.022 1.13 

4 ระบบผลิตไฟฟ้าเช่ือมต่อระบบจาํหน่าย 70,810.064 70.32 

5 ระบบสูบนํ้ า 320.279 0.32 

 รวม 100,691.173 100 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556. 

 

      จากขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ดงักล่าว พบว่า 

ในปี พ.ศ.2554-2555 มีการติดตั้งการใชง้านระบบไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยป์ระมาณ 100,691.173 

กิโลวตัต ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใชง้านในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าเขา้ถึง กิจกรรมท่ีนาํเซลลแ์สงอาทิตย์

ไปใชง้านมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์รองลงมาเป็นระบบผลิตไฟฟ้า

เช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่าย ระบบประจุแบตเตอร่ีดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

และระบบสูบนํ้ า ตามลาํดบั ซ่ึงหน่วยงานท่ีนาํระบบดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ยงัคงเป็นหน่วยงาน

ของรัฐท่ีจดัหาระบบพลงังานสาํหรับสาธารณะประโยชน์ 

      นอกจากนั้นยงัมีขอ้มลูปริมาณการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยส์าํหรับการนาํมาใช้

ผลิตเป็นไฟฟ้า ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  ขอ้มลูแสดงจาํนวนการจดัทาํโครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย  

      (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526- 2554) 

 

ระบบ แห่ง กาํลงัการผลติ  

(kW) 

ระบบประจุแบตเตอร่ีสาํหรับหมู่บา้นชนบท 353 1,025.500 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงเรียนชนบท 259 1,114.500 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 178 267.000 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 38 100.750 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับฐานปฏิบติัการทางทหารและตาํรวจตระเวนชายแดน 594 251.375 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับสถานีอนามยั 83 166.000 

ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 67 201.000 

ระบบผลิตไฟฟ้าเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 15 202.200 

ระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 94 385.166 

ระบบสูบนํ้ าสาํหรับหมู่บา้นชนบท 69 138.000 

ระบบสูบนํ้ าสาํหรับสถานีอนามยั 1 4.000 

ระบบ Mini Grid สาํหรับหมู่บา้น 5 50.000 

รวม 1,756 3,905.491 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 

 

      กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการ

ดา้นพลงังานแสงอาทิตยท์ัว่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2554 จาํนวนทั้งสิ้น 1,756 แห่ง มีขนาด

กาํลงัการผลิต 3,905.491 กิโลวตัต ์โดยแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.8 โดยพบว่ากาํลงัการ

ผลิตสูงสุดจะอยูใ่นส่วนของการผลิตระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงเรียนชนบท รองลงมาคือ ระบบ

ประจุแบตเตอรร่ีสําหรับหมู่บา้นชนบท และระบบผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ ตามลาํดบั  

      (2)  พลงังานนํ้ า  

      ในประเทศไทยการนําพลงังานจากนํ้ ามาใช้ประโยชน์นั้ นโดยส่วนใหญ่จะ

นาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้า โดยนํ้ าจะสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งมีการกกัเก็บนํ้ าไว ้เพ่ือเป็น

การสะสมกาํลงั โดยการก่อสร้างเข่ือนหรือฝายปิดลาํนํ้ าท่ีมีระดบัความสูงเป็นพลงังานศกัย ์และผนั

นํ้ าเขา้ท่อไปยงัเคร่ืองกงัหนันํ้ าขบัเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าพลงันํ้ า กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ



104 

 
 

อนุรักษพ์ลงังาน ไดด้าํเนินงานในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ าท่ีมีอยู่ภายในประเทศ เพ่ือลดการ

นาํเขา้นํ้ ามนัซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยไดด้าํเนินการผลิตพลงังานทดแทนจาก

โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า โดยสามารถสรุปกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ าในประเทศไทยไดด้งัตาราง

ท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10  กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ าของประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

ไฟฟ้าพลงังานงานนํา้                                                                       กาํลงัการผลติ (MW) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                        2,946.73 MW 

- ไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่        2,886.27 MW 

- ไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็            60.46 MW 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็)                            8.65 MW 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน                         44.48 MW 

- ไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็            43.32 MW 

- ไฟฟ้าระดบัหมู่บา้น              1.16 MW 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556. 

  

       จากตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดว้่าการนาํนํ้ าซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวนั

หมดสิ้นมาเป็นพลงังานในการผลิตไฟฟ้านั้น พบว่าปัจจุบนัประเทศไทยสามารถทาํการผลิตไฟฟ้า

จากนํ้ าไดท้ั้ งหมด 2,999.86 MW โดยเป็นไฟฟ้าจากพลงันํ้ าขนาดใหญ่ คิดเป็น 96.21% ไฟฟ้าจาก

พลงันํ้ าขนาดเลก็ คิดเป็น 3.75 % และไฟฟ้าจากพลงันํ้ าในระดบัหมู่บา้น คิดเป็น 0.04 % ตามลาํดบั 

และจากการสมัภาษณ์นกัวิชาการดา้นพลงังาน พบว่า ในประเทศไทยนั้นมีการนาํพลงังานนํ้ ามาใช้

ในดา้นการผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้ าขนาดใหญ่

นอกจากจะดว้ยเหตุผลดา้นชลประทานแลว้ สาเหตุสาํคญัส่วนหน่ึงก็เพ่ือวตัถุประสงค์ดา้นการผลิต

ไฟฟ้าสาํหรับใชภ้ายในประเทศนัน่เอง 

       (3)  ชีวมวล 

       การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในปัจจุบนัของประเทศไทย ตามแผนพฒันาพลงังาน

ทดแทดและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี พบว่าชีวมวลมีปริมาณท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้ามาก

ท่ีสุดในกลุ่มของพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นพลงังานสีเขียว และในประเทศไทย ชีวมวลเป็นผลพลอย
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ไดจ้ากกระบวนการทางเกษตรกรรม หรือเรียกว่า เป็นกากเหลือใช ้โดยชีวมวลท่ีเป็นผลพลอยได้

จากการเกษตรในประเทศไทยนั้ น ไดแ้ก่ ชานออ้ย (ประมาณ 900 MW)) แกลบ (ประมาณ 700 

MW) และฟางขา้ว (ประมาณ 650 MW) ท่ีเหลือจะเป็น ยอด/ ใบออ้ย เส้นใย กะลา และทลายปาลม์

เปล่า เศษไม ้เหงา้มนัสาํปะหลงั และซงัขา้วโพด นอกจากน้ีจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่า

มีชีวมวลท่ีผลิต หญา้เนเปียร์ หรือเล้ียงชา้ง (ภาพท่ี 4.5) ท่ีกาํลงัถูกจบัตามองในวงการผลิตชีวมวล 

เน่ืองจากมีปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน และสามารถนาํมาผลิตชีวมวลไดคุ้ม้ค่าอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที่ 4.5  หญา้เนเปียร์ 

แหล่งที่มา: กรฏา นิกลูรัมย,์ 2556. 

 

  4.4.1.2  ขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํพลงังานสีเขียวมาใช ้

  จากขอ้มลูการสัมภาษณ์เชิงลึกทาํให้ไดท้ราบว่า การนาํพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็น

พลงังานสีเขียวมาใชน้ั้น นอกจากจะมีผลดีในดา้นท่ีไม่มีมลพิษตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มและมีใชไ้ด้

อยา่งไม่มีวนัหมดสิ้นแลว้ ในอีกมุมมองหน่ึงพลงังานสีเขียวก็มีขอ้เสียดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสามารถสรุป

รายละเอียดต่างๆ ของขอ้ดีและขอ้เสียของพลงังานสีเขียวท่ีไดท้าํการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล ไวด้งัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  ขอ้ดีและขอ้เสียของพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นพลงังานสีเขียวท่ีมีการนาํมาใชใ้น    

          ประเทศไทย 

 

แหล่งพลังงาน ข้อดี ข้อเสีย 

แสงอาทิตย์ - เ ป็นแหล่งพลังงานท่ี มี

อย่างต่อเน่ือง ใชไ้ม่มีวนั

หมด 

- เ ป็ น แหล่ งพลั ง ง าน ท่ี

ไดม้าฟรี 

- ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ 

- มีความเหมาะสมในการ

ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และ

ในการพฒันาเทคโนโลยี

ต่ า ง ๆ  ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ช้

พลงังานจากแสงอาทิตย ์

- ส่งเสริมให้มีการพึ่ งพา

ตนเองได ้

- ตอ้งการเน้ือท่ีวางแผงรับ

แสงอาทิตย ์

- การให้คว ามร้อนหรือ

พลังง าน มี ช่ ว ง เ ว ลาที่

จาํกดั 

- ต้องมีแหล่ง เก็บสะสม

พลงังาน 

- แผงรับแสงอาทิตย์ย ังมี

ราคาแพงในปัจจุบนั และ

ราคาเร่ิมตน้ในการติดตั้ ง

ค่อนขา้งสูง 

- ประเทศไทยไม่สามารถ

ผลิตแผงรับแสงอาทิตย์

เองได ้

- สําหรับการใช้งานขนาด

ใหญ่  จํา เ ป็นต้องมีการ

ลงทุนท่ีสูง  

น้ํา - เ ป็ น แหล่ งพลั ง ง าน ท่ี

ไดม้าฟรี 

- สามารถนํากลับมาใช้

ใหม่ได ้

- ไม่ทาํใหเ้กิดมลภาวะ 

- เ ป็ น แหล่ งพลั ง ง าน ท่ี

เ ช่ื อถื อได้แ ละ มีอ ย่า ง

ต่อเน่ือง 

- ส่งเสริมให้มีการพึ่ งพา

ตนเองได ้

- การใช้พลงังานนํ้ าจะถูก

จาํกดัดว้ยสถานท่ี คือ จะ

ผลิตไดแ้ต่เฉพาะกรณีท่ีมี

แ ห ล่ ง นํ้ า ข น า ด ใ ห ญ่

เท่านั้น 

- อาจก่อให้เกิดมหันตภัย

ข้ึ น ไ ด้ ใ น ก ร ณี ก า ร

พงัทลายของเข่ือนกั้นนํ้ า 

- เ ป็ น ก า ร ทํ า ล า ย

สิ่ งแวดล้อม  เ น่ืองจาก

ตอ้งมีการตดัไมท้าํลายป่า

ในบริเวณที่มีการสร้าง 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

 

แหล่งพลังงาน ข้อดี ข้อเสีย 

 -  - เข่ือน ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากใน

การก่อสร้าง 

- ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ และการอพยพยา้ย

ถิ ่นของสิง่มีชีวิต 

- ต้องใช้เ งิ น ทุนในกา ร

ก่อสร้างสูง 

ชีวมวล - ใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร 

จึ ง เ ป็นแหล่งพลังงาน

หมุนเวียน 

- ราคาชีวมวลมีแนวโน้ม

สูงข้ึน เป็นการเพิ ่มรายได้

ใหก้บัเกษตรการ 

- ช่วยลดภาระในการกาํจัด

เศษวสัดุทางการเกษตร 

- ก่อให้เกิดการสร้างงาน

ในท้อ งถิ ่ น  มีร าย จ่ า ย

หมุนเวียนในทอ้งถิ ่น 

- ข้ีเถ้าท่ีเกิดจากชีวมวลมี

สภาพเป็นด่างสูงนําไป

ปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด

ได ้

- ชีวมวลจะมีกาํมะถนัหรือ

ซัลเฟอร์อยู่ไม่เกิน 0.2% 

การนาํชีวมวลมาเผาไหม้

จะไม่ก่อให้เกิดสภาวะ

ฝนกรด เม่ือเทียบกบัการ

เผาไหมข้องถ่านหิน 

- ล ด ภ า ร ะ ก า ร นํ า เ ข้ า

พลงังานจากต่างประเทศ 

- ชี ว ม วล ใ นป ระ เ ทศ มี

แหล่งท่ีอยูก่ระจดักระจาย

ยากต่อการรวบรวม 

- หากมีระบบการจัดการ

และการดูแลท่ีไม่ดีพอ จะ

ส่งผลให้เกิดการตัดไม้

ทาํลายป่าได ้

- ราคาชีวมวลมีแนวโน้ม

สูงข้ึน เ น่ืองจากมีความ

ต้อ งก าร เพิ ่ ม ข้ึนอ ย่า ง

ต่อเน่ือง ส่งผลต่อตน้ทุน

การผลิต 

- วตัถุดิบท่ีนาํมาทาํ 

ชีวมวลบางชนิดมีเฉพาะ

บางฤดูกาล 

- บางประเภทมีความช้ืน

สูง ทาํใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

- ชีวมวลบางชนิดหากไม่

นาํมาใชง้าน เช่น มูลสัตว ์

จะเป็นแหล่งกาํเนิดก๊าซ

มีเทน  ซ่ึงเป็นก๊าซเรือน

กระจก  
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  4.4.1.3  ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาศกัยภาพในการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวใน

ประเทศไทย 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม / 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยดา้นกายภาพจะพิจารณาจาก ปริมาณของแหล่งพลงังานท่ีมีในประเทศ ดา้นการ

บริหารจดัการพิจารณาจาก ความเหมาะสมในการดาํเนินการ การดาํเนินการนาํพลงังานสีเขียวมาใช ้

ดา้นเศรษฐกิจ พิจารณาจากมูลค่าในการลงทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากพลงังาน และดา้นสังคม/ 

ส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาจาก ผลหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการนาํพลงังานสีเขียวมาใช ้การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน เป็นตน้ โดยสามารถสรุปศกัยภาพในดา้นต่างๆ ไดด้งัตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  ศกัยภาพในดา้นต่างๆ ของการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

 

ศักยภาพ แหล่งพลงังาน 

แสงอาทติย์ นํา้ ชีวมวล 

กายภาพ - ปริมาณความเขม้ของ

แสงมีความเหมาะสมท่ี

จะนํามาใช้ในการผลิต

พลงังาน 

- ประ เทศไทยมีปริมาณนํ้ า

เพียงพอ แต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัฤดูกาล 

และภูมิภาคของประเทศ 

- ส่วนใหญ่เป็นแหล่งนํ้ าขนาด

เลก็ มีกาํลงัการผลิตนอ้ย  

 

- มีศกัยภาพสูง เหมาะ

กบัประเทศ

เกษตรกรรม 

- สามารถแปรรูปเป็น

พ ลั ง ง า น ไ ด้ สู ง สุ ด 

มากกว่าแหล่งพลงังาน

ชนิดอื่นๆ 

- ชีวมวลท่ีมีศักยภาพ 

มั ก จ ะ อ ยู่ ก ร ะ จั ด

กระจาย ตามพื้นท่ีต่างๆ  

การบริหารจดัการ/ 

การนําทรัพยากรมา

ใช้ 

- สามารถเข้าถึงแหล่ง

พลงังานไดง่้าย  

- เป็นแหล่งพลงังานท่ี

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี

ท รัพยา กรมา ก เ พี ย ง

พอ ท่ีจะนํามาพัฒนา

เปลี่ยนเป็นพลงังาน 

- สามารถใชไ้ดใ้นพื้นท่ี

ชนบทท่ีห่างไกล 

- แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติส่วน

ใหญ่เข้าถึ งยาก  หากจะนํามา

พฒันาเป็นแหล่งพลงังาน 

- สามารถเขา้ถึงแหล่ง

พลังงานได้ง่าย  มีทุก

พื้ น ท่ี ท่ี มี ก า ร ทํ า

เกษตรกรรม (ปริมาณ

ข้ึนอยูก่บัการผลิต) 

- มีปริมาณสํารองท่ีไม่

แน่นอน  
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ศักยภาพ แหล่งพลงังาน 

แสงอาทติย์ นํา้ ชีวมวล 

เศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

 

สังคม/ ส่ิงแวดล้อม 

- แผงรับแสงมีราคาแพง 

ไม่สามารถผลิตใช้ได้เอง 

จึ ง ต้ อ ง นํ า เ ข้ า จ า ก

ต่างประเทศ 

- โครงการขนาดใหญ่ตอ้ง

ใช้เ งินในการลงทุนสู ง

มาก 

 

- ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน หรือพื้นท่ีใกลเ้คียง

การติดตั้ง  

- ไ ม่ มี ก า ร สู ญ เ สี ย

สภาพแวดล้อมเดิมของ

พื้นท่ีท่ีทาํการติดตั้ง 

- ไ ม่ เ ป็นมลพิ ษ กับ

สิ่งแวดลอ้ม 

- ไดรั้บความร่วมมือ และ

การสนับสนุนจากภาค

ประชาชน 

- มูลค่าในการลงทุนสูง

สําหรับแหล่งพลังงาน 

เ ช่น  เ ข่ือนกัก เก็บนํ้ า  มี

มูลค่าในการก่อสร้างสูง 

- พลังงานนํ้ าขนาดเล็ก

เ หม า ะสํ า ห รับชนบท

ห่างไกล ลดค่าใช้จ่ายใน

การติดตั้งระบบอื่นๆ 

- แหล่งพลงังานนํ้ าขนาด

ใหญ่ โดยมากประชาชน

หรือองคก์รท่ีไม่ใช่องค์กร

รั ฐ ไ ม่ ค่ อ ย ใ ห้ ก า ร

สนบัสนุน 

- ไ ม่ เ ป็นมลพิ ษ กับ

สิ่งแวดลอ้ม 

- สูญเสียพื้ นท่ีในการ

ดาํเนินการค่อนขา้งมาก 

- ทาํลายระบบนิเวศ 

- ราคาในการดาํเนินการ

ไม่สูง 

- ส ร้า งรายได้ให้กับ

เกษตรกร 

 

 

 

 

- ไดรั้บการสนับสนุนจาก

ภาคประชาชน 

- ไ ม่ เ ป็นมลพิ ษ กับ

สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณ

ขยะ 

 

 

 ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชน มีมลูค่ารวมทั้งสิ้น 44,936 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถแยกตามประเภทของพลงังานทดแทน

ได ้ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  มลูค่าการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนของประเทศไทย พ.ศ. 2554 

 

แหล่งพลังงาน มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท) 

แสงอาทิตย ์ 24,472.00 

นํ้ า 330.00 

ชีวมวล 13,901.00 

ลม 139.00 

ก๊าซชีวภาพ 3,757.00 

ขยะ 2,264.00 

เช้ือเพลิงชีวภาพ 73.00 

รวม 44,936.00 

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 

   

  จากตารางท่ี 4.13 จะเห็นว่ามูลค่าการลงทุนของพลังงานท่ีจัดเป็นพลังงาน

หมุนเวียนในส่วนของพลงังานสีเขียวสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีนั้น พบว่าพลงังานแสงอาทิตยมี์

มูลค่าของการลงทุนมากท่ีสุด คือ 24,472 ลา้นบาท รองลงมาคือ ชีวมวล มีมูลค่าของการลงทุน 

13,901 ลา้นบาท และนํ้ า ซ่ึงมีมลูค่าของการลงทุน 330 ลา้นบาท  

 

4.4.2  การมส่ีวนร่วมในกระบวนการ/ ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายด้านพลงังาน 

สาํหรับการศึกษาในส่วนน้ี ท่ีมาของขอ้มลูหลกัไดม้าจากการสมัภาษณ์ นกัวิชาการพลงังาน 

ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยประเด็นของขอ้มลูสามารถสรุปได้

เป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 4.4.2.1  การไดมี้ส่วนในการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังาน 

 สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน มีหน้าท่ีหลกัในการ

บริหารจัดการนโยบายและแผนพลงังานของประเทศให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โดย 

คาํนึงถึงผลประโยชน์ ความมัน่คง และความย ัง่ยนืในระยะยาว 

 4.4.2.2  ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว  

 ในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียวนั้ น อนัดบัแรกคือจะต้องระบุปัญหา ใน

เร่ืองของการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียเงินตราใหก้บัต่างประเทศ จึงตอ้ง
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มีการกาํหนดนโยบายในลกัษณะของการใหมี้การพ่ึงพาตนเองทางดา้นพลงัาน และในขณะเดียวกนั

ตอ้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเป็นพลงังานท่ีมีความย ัง่ยนื  

   1)  ระบุปัญหา และสาเหตุท่ีเกิดข้ึน สาํรวจศกัยภาพดา้นพลงังานของ

ประเทศ ในส่วนของพลงังานสีเขียว 

   2)  เพ่ือใหมี้แนวทางในการดาํเนินการท่ีชดัเจน อาจมีการทาํในส่วนของ

การคาํนวณ ในระดบั Pilot project เพ่ือประเมินศกัยภาพท่ีเป็นจริง รวมทั้ งดูในเร่ืองของผลทาง

เศรษฐกิจ และผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จนกระทัง่แน่ใจในผลและสามารถส่งเสริมในระดบั

เชิงพาณิชยไ์ด ้

   3)  กาํหนดแผนการดาํเนินการ โดยการจดัทาํจากขอ้มูลท่ีไดมี้การเตรียม

ไว ้และมีการประชุมเพ่ือความชดัเจนของแผนการดาํเนินการนั้น 

   4)  ในส่วนของการนาํไปปฏิบติั โดยประเด็นหลกัก็คือมีการส่งเสริมอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีสาระสาํคญัคือ ตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ราคาไม่แพงเกินไป ผูบ้ริโภค

สามารถรับได ้(ซ่ึงโดยความจริงแลว้ นโยบายท่ีผ่านมามีการส่งเสริมดา้นพลงังานทดแทนมานาน

เป็นเวลา ประมาณเกือบ 30 ปี แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จเน่ืองจากไม่มีนโยบายส่วนเพิ่มมารองรับ) 

   5) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยปกติ

คณะกรรมการประเมินผลของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน จะมีการประเมินทุก

โครงการและมีการประเมินในเชิงนโยบายท่ีไดจ้ดัทาํไป โดยมีการสรุปว่านโยบายบางนโยบายผลท่ี

ไดมี้ความคุม้ค่า เหมาะสม และสามารถส่งเสริมโครงการเหล่านั้นต่อไปหรือไม่ ยกตวัอย่างเช่น 

โครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังานส่งเสริม ทางสาํนักงานฯ จะ

ดาํเนินการดูแลทั้งในส่วนท่ีมีการดาํเนินการไปแลว้ว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ โดยในส่วนของรายละเอียด พบว่า พลงังานแสงอาทิตยใ์นแง่ของผลกระทบทางสงัคม จดั

อยูใ่นเกณฑดี์ ประชาชนไม่มีการต่อตา้น แต่ในดา้นเศรษฐกิจกลบัมีประเด็นท่ีมีปัญหาในเร่ืองของ

ตน้ทุนท่ีมีราคาแพง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

  4.4.2.3  ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว 

   1) ด้านการบริหารจัดการ/ ประสิทธิภาพ ต้องคาํนึงถึงการจัดการท่ี

สามารถนาํพลงังานสีเขียวมาใชไ้ดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบหรือการขาดแคลนพลงังาน หรือราคาของ

พลงังานท่ีมีมลูค่าสูงข้ึน ในกรณีท่ีพลงังานท่ีนาํมาใชมี้การดาํเนินการจดัการท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น และ

มีการดาํเนินการท่ียุง่ยาก ถึงแมว้่าประสิทธิภาพท่ีไดจ้ะสูงแต่หากมีความยุง่ยากและมีความซบัซอ้น

ของการนาํมาใชง้านก็ไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชไ้ด ้หรือตอ้งมีการดาํเนินการในรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม

กว่า 
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   2)  ดา้นสังคม/ ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งสร้างการรับรู้ให้กบัภาคประชาชนและ

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะท่ีผา่นมาโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เหตุผลหลกัประการหน่ึงท่ีทาํ

ใหโ้ครงการไม่ประสบผลสาํเร็จคือ ภาคประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและต่อตา้นโครงการ ดงันั้น

ในการดาํเนินการด้านพลังงานสีเขียว จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน และเปิดให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโครงการ ส่วนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากเป็นโครงการท่ีส่งผลกระทบ

กบัสภาพแวดลอ้มเดิมท่ีมีอยู ่ยอ่มไดรั้บการต่อตา้นจากภาคประชาชนตามมาเช่นเดียวกนั ดงันั้นการ

ดาํเนินโครงการจะต้องศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอ้ม และให้ประชาชนรับรู้และร่วม

แสดงความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบนั้นๆ เพ่ือความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเป็นไป

ตามขอ้เท็จจริง 

   3)  ดา้นเทคโนโลย ีท่ีผา่นมาโครงการบางโครงการไม่สามารถดาํเนินการ

ต่อได ้เน่ืองจากตอ้งอาศยัเทคโนโลยจีากต่างประเทศเขา้มามีส่วนในการดาํเนินการและการติดตั้ ง 

ซ่ึงส่งผลต่อมลูค่าในการดาํเนินการของโครงการตามมา โดยความจริงแลว้เทคโนโลยีบางประเภท

สามารถทาํไดใ้นประเทศไทย หากไดรั้บการสนบัสนุนและการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

   4)  ดา้นเศรษฐกิจ งบประมาณ การดาํเนินการบางโครงการตอ้งคาํนึงถึง

ปัจจยัในขอ้น้ีเป็นสาํคญั เน่ืองจากเป็นรายจ่ายท่ีประเทศชาติตอ้งสูญเสียในการดาํเนินการ หากมี

ความไม่คุ้มค่าเกิดข้ึนจากผลของการดาํเนินการ จะทาํให้ประเทศชาติสูญเสียเงินตรา สูญเสีย

งบประมาณ เป็นตน้ 

   5)  ดา้นการเมือง ดว้ยความไม่ต่อเน่ืองกนัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

บ่อยคร้ังภายในประเทศ การดาํเนินการบางโครงการถึงแมจ้ะเป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ต่อ

ประเทศ ก็ไม่สามารถดาํเนินการต่อไปไดห้ากมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นขั้วการเมืองเกิดข้ึน ทางท่ี

ควรทาํคือ เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาติควรมีการส่งมอบงานเป็นรูปแบบท่ี

ชดัเจน และควรดาํเนินโครงการให้แลว้เสร็จตามท่ีไดมี้การวางแผนการดาํเนินการไว ้เพ่ือการ

พฒันาทางดา้นพลงังานของประเทศต่อไป 

   6) ด้านต่างประเทศ ความสัมพนัธ์อนัดีกบัต่างประเทศก็มีส่วนในการ

ขบัเคล่ือนนโยบายพลงังานสีเขียว ซ่ึงในการออกนโยบายแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการวางเป้าหมายใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น นโยบายดา้นพลงังานท่ีสาํคญัของประเทศไทย คือ ประเทศไทยจะเป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นพลงังานชีวภาพของอาเซียน ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนและสร้าง Capacity Building ใน

ขณะเดียวกนั ในอนาคตประเทศไทยอาจเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรท่ีสาํคญัส่งใหแ้ก่ประเทศกลุ่มอาเซียน

ก็เป็นได ้ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบั การพ่ึงพาตนเองแลว้สามารถยกระดบัไปเป็นเชิงพาณิชย ์

ต่อไป 
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   7)  ดา้นกฎหมาย ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเป็นเร่ืองของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

จะตอ้งทาํการศึกษาใหค้รอบคลุม และไม่ขดักบัหลกัของกฎหมาย โดยความเป็นจริงแลว้กฎหมายมี

การบงัคบัใชอ้ยูแ่ลว้ แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีขอ้อา้ง หรือโจมตีขอ้กฎหมายว่ามีความลา้สมยั จึงไม่มีการ

หยบิมาใช ้เป็นตน้ 

 

4.4.3  ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการนํานโยบายพลงังานสีเขียวมาปฏิบัต ิ

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผล (Effectiveness) และ

ความคุ้มค่า (Efficiency) ท่ีเกิดจากการนาํพลงังานสีเขียวมาใช้ โดยแบ่งเน้ือหาท่ีทาํการศึกษา

ออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ความเหมาะสม (ความสาํเร็จ) ในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสี

เขียว การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนกับประเทศเม่ือมีการปฏิบติัตาม

นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  4.4.3.1  ความเหมาะสม (ความสาํเร็จ) ในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสี

เขียวของประเทศไทย ในการดาํเนินการของโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ไดม้า ซ่ึงความสาํเร็จ

นั้น ข้ึนอยูก่บักรอบท่ีไดด้าํเนินการวางไว ้หากมีการดาํเนินการตามกรอบท่ีไดร้ะบุไว ้และสามารถ

ทาํไดถ้กูตอ้งตามแผนปฏิบติัการยอ่มประสบกบัผลสาํเร็จของโครงการ ในส่วนของพลงังานสีเขียว

นั้น หากมีการดาํเนินการท่ีเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนท่ีไดว้างไว ้ยอ่มประสบผลสาํเร็จไดไ้ม่

ยาก เน่ืองจากดว้ยตวัของพลงังานเอง ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่อาจมีบา้งบางโครงการท่ี

ตอ้งการความร่วมมือจากภาคประชาชนเขา้มาสนบัสนุน  

   1)  ดา้นการบริหารจดัการ  

   จากการดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวจากแหล่งพลงังาน

ทั้ ง 3 ชนิด คือ แสงอาทิตย  ์นํ้ า และชีวมวลนั้ น พบว่าแสงอาทิตยจ์ะมีการบริหารจัดการท่ีง่าย 

เน่ืองจาก ไม่ไดรั้บการต่อตา้นจากภาคประชาชน ทาํใหก้ารดาํเนินการของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พลงังานแสงอาทิตยป์ระสบผลสาํเร็จมากกว่า การจดัการดา้นแหล่งพลงังานนํ้ า เน่ืองจากพลงังานนํ้ า

ท่ีไดส่้วนใหญ่มาจากแหล่งพลงังานท่ีมีขนาดใหญ่ การบริหารจดัการเร่ิมยุ่งยาก และไม่ค่อยไดรั้บ

ความร่วมมือจากภาคประชาชน ในขณะท่ีความสาํเร็จทางดา้นการจดัการของพลงังานชีวมวลนั้น

ไดรั้บการตอบรับท่ีดี เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์หลกัคือภาคประชาชนกลุ่มเกษตรกร 

   2)  ดา้นการใชท้รัพยากร/ ส่ิงแวดลอ้ม 

   ในแง่ของการใชท้รัพยากรนั้น พลงังานชีวมวลถือเป็นความสาํเร็จและมี

ความคุม้ค่าเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน เน่ืองจากเป็นการนาํเศษวสัดุท่ีเหลือจากการทาํเกษตรมาทาํ

การต่อยอดให้เกิดประโยชน์แทนท่ีการทิ้งไวใ้ห้เน่าเป่ือยย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ภาครัฐได้มี
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ส่วนช่วยในการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว 

ส่วนพลงังานนํ้ า และแสงอาทิตยน์ั้น ดา้นการนาํทรัพยากรมาใชถื้อว่ามีความคุม้ค่าเน่ืองจากเป็น

แหล่งพลงังานท่ีไม่ตอ้งไดม้าโดยการซ้ือขาย แต่ว่าระบบและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการดาํเนินการนั้น

กลบัมีตน้ทุน และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตั้ งและการดาํเนินการค่อนข้างสูง และท่ีสาํคัญ

โดยเฉพาะพลงังานจากแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยทางออ้มในดา้นการ

ดาํเนินการก่อสร้างโครงการอยูแ่ลว้ ทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของพ้ืนท่ีดาํเนินการ ดงัจะ

เห็นไดจ้ากโครงการการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ในประเทศท่ีไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีควร เช่น โครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงค์ เป็นตน้ นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าพลงันํ้ ายงัมี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้ า การเพิ่มข้ึนของโรคติดต่อทางนํ้ าและมี

ผลกระทบต่อแหล่งอาหารในทอ้งถิ่น เช่น ปลานํ้ าจืด พืชนํ้ า เป็นตน้ 

   3)  ดา้นงบประมาณ (ความคุม้ค่า) 

   พลังงานสีเขียวทั้ ง 3 ชนิดท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า หากมีการ

ดาํเนินการไดต้ามแผนงานท่ีกาํหนดไวจ้ะถือว่าคุม้ค่าทางดา้นงบประมาณ เฉพาะพลงังานสีเขียวบาง

ชนิด เช่น พลงังานนํ้ าขนาดเลก็ ชีวมวล ส่วนพลงังานแสงอาทิตย ์ในปัจจุบนัตอ้งใชง้บประมาณใน

การลงทุนท่ีค่อนขา้งสูงอยู่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีได ้(ในส่วนน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ขออนุญาตไม่

แสดงความคิดเห็นมาก) และจากการศึกษาของ กนก กล่อมจิต (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลม โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็ก มีผล

การศึกษา ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

 
ประเภทของพลังงาน ราคาลงทุน 

บาท/ kW 

ระยะ

ดําเนิน 

การ: (ปี) 

ค่า 

O&M% 

เงินลงทุน 

Plant 

Factor 

% 

ราคาไฟฟ้า 

เฉลี่ยบาท/ 

หน่วย 

หมายเหตุ 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

- ขนาดเลก็ (150-300 kW) 

- ขนาดกลาง (500-750 kW) 

- ขนาดเลก็ (>1500 kW) 

 

82,000-92,000 

66,000-76,000 

50,000-60,000 

 

1.00 

1.50 

1.50 

 

1.50% 

1.50% 

1.50% 

 

15.00% 

17.00% 

18.00% 

 

7.72-8.72 

5.52-6.36 

4.74-5.00 

 

คิดดอกเบ้ีย 9.0% 

อายุระบบ 20 ปี 

ราคาไฟฟ้าคงท่ี 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

- แบบบนหลงัคา 3 kW/ อาคาร 

- แบบบนหลงัคา 100 kW/ อาคาร 

- แบบบนดินขนาดใหญ่  

≥1000 kW 

 

195,000-205,000 

180,000-190,000 

165,000-175,000 

 

0.50 

0.50 

1.50 

 

0.50% 

0.50% 

0.50% 

 

 

14.00% 

14.00% 

14.00% 

 

17.00-18.00 

16.00-17.00 

14.00-15.00 

 

คิดดอกเบ้ีย 9.0% 

อายุระบบ 25 ปี 

ราคาไฟฟ้าคงท่ี 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

- ขนาดเลก็ (500-1000 kW) 

- ขนาดใหญ่ (>5000 kW) 

(ราคาชีวมวล 1,000 บาท/ ตนั) 

 

55,000-65,000 

45,000-55,000 

 

2.00 

2.50 

 

2.50% 

2.50% 

 

85.00% 

85.00% 

 

3.05-3.58 

2.82-3.27 

 

คิดดอกเบ้ีย 9.0% 

อายุระบบ 20 ปี 

ราคาไฟฟ้าคงท่ี 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

- แบบถงัหนกั (50-300 ton/ day) 

- แบบเตาเผา (>500 ton/ day) 

บาท/ ตนั/ วนั 

1,800,000-2,000,000 

2,250,000-2,500,000 

 

2.00 

2.50 

 

4.50% 

4.50% 

 

35.00% 

35.00% 

 

2.75-3.50 

2.00-2.75 

 

คิดดอกเบ้ีย 9.0% 

อายุระบบ 20 ปี 

ราคาไฟฟ้าคงท่ี 

ค่ากาํจัดขยะ 300 

บาท/ ตนั 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานนํา้ขนาดเล็ก 

- ขนาดเลก็ (<500 kW) 

- ขนาดใหญ่ (>2000 kW) 

 

70,000-90,000 

50,000-70,000 

 

1.00 

1.50 

 

2.00% 

2.00% 

   

คิดดอกเบ้ีย 9.0% 

อายุระบบ 25 ปี 

ราคาไฟฟ้าคงท่ี 

 

แหล่งที่มา: กนก กล่อมจิต, 2554. 

  

   จากข้อมูลในตารางท่ี 4.14 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทั้ งหมด 

สามารถเรียงลาํดบัตน้ทุนเฉล่ีย (บาทต่อหน่วย) ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซ่ึงมีแนวโน้มจะสร้างได้

มากกว่า เน่ืองจากมีตน้ทุนการดาํเนินการท่ีตํ่ากว่า สามารถสรุปไดว้่า พลงังานหมุนเวียนท่ีมีตน้ทุน

การดาํเนินการท่ีตํ่าท่ีสุด คือ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ท่ีมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยู่ท่ี 2.69 บาท 

รองลงมาคือ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็ก มีต้นทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.10 บาท โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ มี

ตน้ทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.35 บาท โรงไฟฟ้าพลงังานลม มีตน้ทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 7.82 บาท และโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์มีตน้ทุนเฉล่ียอยูท่ี่ 17. 42 บาท และจากขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทน
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และอนุรักษพ์ลงังาน พบว่าหากไม่ลงทุนในโครงการเช้ือเพลิงฟอสซิลและการนาํเขา้ไฟฟ้าพลงันํ้ า

จากต่างประเทศเช่น ประเทศพม่า มูลค่าการลงทุนในปี พ.ศ. 2554 ของพลงังานสีเขียว สําหรับ

การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า พลงังานแสงอาทิตยมี์มูลค่าของการลงทุนมากท่ีสุด คือ 24,472 ลา้นบาท 

(ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตไฟฟ้าได ้78.70 MW ความร้อน 2 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) รองลงมาคือ ชีว

มวล มีมูลค่าของการลงทุน 13,901 ลา้นบาท (ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตไฟฟ้าได ้1,790.20 MW ความ

ร้อน 4,043 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) และนํ้ า ซ่ึงมีมูลค่าของการลงทุน 330 ลา้นบาท (ในปี พ.ศ. 

2554 ผลิตไฟฟ้าได ้95.70 MW)  

   4)  ดา้นบุคลากร 

   ในขณะน้ีประสบกับปัญหาขาดผูป้ระเมินท่ีดําเนินการจัดทํา Carbon 

Trade ซ่ึงหากมีบุคลากรทางดา้นน้ีเพียงพอ จะทาํใหไ้ดรั้บความช่วยเหลือในการมีส่วนช่วยลดโลก

ร้อนไดอี้กมาก เน่ืองจากในสภาพการปัจจุบนัการพฒันาดา้นพลงังานจะตอ้งมีการดาํเนินการควบคู่

ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินการ หากขาดบุคลากร

ท่ีมีความสาํคญัดา้นการจดัทาํการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ทางดา้นการประเมินผลกระทบ และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลทาํให้ความน่าเช่ือถือของการดาํเนินการตามนโยบายลดลง 

ขาดการสนบัสนุนท่ีเพียงพอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

   5)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ 

   ข้อมูลปัจจุบัน ในส่วนของวัสดุ / อุปกรณ์  ด้านการพฒันาพลังงาน

หมุนเวียนนั้น พบว่า มีการนาํเขา้วสัดุ/ อุปกรณ์จากต่างประเทศ ประมาณ 80% ซ่ึงถือว่าเป็นปริมาณ

ท่ีสูงมาก และตอ้งเร่งดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาและอุดหนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ

โดยเร็ว เพ่ือลดการนาํเขา้จากต่างประเทศ อีกแนวทางหน่ึงท่ีทางกระทรวงพลงังานดาํเนินการเร่ือง

การนาํเขา้วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินการดา้นพลงังานสีเขียวท่ีมีมูลค่าสูงจากประเทศในแถบ

ยโุรป คือการนาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาคเอเชีย เช่น การนาํเขา้จากประเทศจีน ซ่ึงมีมลูค่า

ท่ีถกูกว่าโซนยโุรปมาก แต่อยา่งไรก็ตามทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ

ทดสอบประสิทธิภาพและความคุม้ค่าดา้นการใชง้านควบคู่ไปดว้ย 

   6)  ดา้นเทคโนโลย ี

   สาํหรับประเทศไทยเทคโนโลยดีา้นพลงังานจากนํ้ าขนาดเลก็ทาํไดไ้ม่ยาก 

เหมาะสาํหรับการนาํมาพฒันาในพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกล อีกทั้ งยงัเป็นการลดการขนส่งทั้ งในส่วน

ของวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินการ เป็นการใชแ้หล่งทางธรรมชาติท่ีอยู่ใกลพ้ื้นท่ีนั้นๆ เพ่ือปรับให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ในขณะเดียวกนัเทคโนโลยดีา้นพลงังานแสงอาทิตยห์ากนาํมาใชใ้นพ้ืนท่ี

ชนบทท่ีห่างไกลกจ็ะติดปัญหาเร่ืองการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ และท่ีสาํคญัคือราคาท่ีสูงของอุปกรณ์ทาํ
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ใหห้ากนาํมาปรับปรุงใชใ้นพ้ืนท่ีดงักล่าวตอ้งพฒันาให้มีราคาท่ีตํ่าลง แต่ยงัมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานท่ีสูงเหมือนเดิม  

   7)  ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

   ส่วนประกอบของพลงังานแสงอาทิตยน์ั้ นมีมูลค่าของการลงทุนท่ีสูง 

เพราะ Utility ท่ีใชป้ระกอบสาํหรับโรงไฟฟ้าขนาด 200 MW จะมีตน้ทุนอยู่ท่ีประมาณ 10 C/ kWh 

แต่อาจจะมีราคาถูกกว่า 6 C/ kWh ได ้ถา้ขนาดของ Power Plant เกิน 10, 000 MWh ซ่ึงถือว่าเป็น

มลูค่าการลงทุนท่ีถกูกว่าการผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติ แต่ปัจจุบนัยงัติดอยูท่ี่ขนาดของโครงการ

นัน่เอง ส่วนชีวมวลท่ีถูกท่ีสุดท่ีสามารถทาํในระดบั Mass Production ก็คือการใชพ้ลงังานจากไม ้

และส่งเสริมการปลกูไมป้ระเภทโตเร็วสาํหรับนาํมาใชใ้นการผลิตชีวมวล ส่วนพลงันํ้ านั้น หากเป็น

โครงการจากแหล่งนํ้ าขนาดเลก็จะมีความคุม้ จึงเหมาะท่ีจะนาํมาใชใ้นพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีสภาพการณ์

เอ้ืออาํนวย 

   ในมุมมองของทางเศรษฐศาสตร์ การตดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด

ของประเทศหรือสาธารณะชนนั้น ควรตั้ งอยู่บนฐานตน้ทุนทางเศรษฐกิจหรือตน้ทุนทั้ งหมดของ

สังคม ไม่ใช่ต้นทุนทางการเงินของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดาํเนินการหรือหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบของรัฐ ในดา้นพลงังานทางเศรษฐกิจของพลงังานรวมถึงตน้ทุนภายนอก เช่น ผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพจากการผลิตพลงังาน รวมถึงผลประโยชน์ภายนอก เช่น การสร้างงาน 

ดว้ย ซ่ึงหากจะพิจารณาจากปัจจยัดงักล่าวแลว้ การผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าถือว่าถูกจริงในแง่ของการ

ดาํเนินการ แต่ก็ยงัไม่ไดร้วมตน้ทุนของความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบ

ทางนิเวศเขา้ไปดว้ยนัน่เอง 

  4.4.3.2  การใชน้โยบายดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทยมีส่วนช่วยลดปริมาณ

   ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  

  จากขอ้มลูของกระทรวงพลงังานท่ีไดมี้การเสนอแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าไว้

ในปี พ.ศ. 2553 ว่าจะมีการลดการใชก้๊าซธรรมชาติให้น้อยลงโดย ในปี พ.ศ. 2563 ได้กาํหนด

เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเป็นดงัน้ี ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 55 ถ่านหินร้อยละ 12 ท่ีเหลือจะเป็น

การสนบัสนุนดา้นพลงังานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และจากขอ้มลูขององคก์ารจดัการก๊าซเรือน

กระจกพบว่า หากดาํเนินการตามแผนในการผลิตดงักล่าว จะช่วยทาํใหป้ริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในปี พ.ศ. 2563 นอ้ยลงประมาณ 25.83 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 

5.18 ท่ีลดลงจากกรณีท่ีเศรษฐกิจปกติ แต่ในปี พ.ศ. 2593 จะสามารถลดไดม้ากข้ึน เน่ืองจากมีการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ าและพลงังานนิวเคลียร์ โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได ้122.18 

ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.74 ท่ีลดลงจากกรณีเศรษฐกิจปกติ 
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นอกจากนั้ นมาตรการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 

มาตรการปรับเปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนตํ่ า (Fuel Switching) และมาตรการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 12.77 ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2563 และลดลงไดม้ากข้ึน ในปี พ.ศ. 2573 และ 2593 ตามลาํดบั เน่ืองจากมีการ

ส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนท่ีมากข้ึน 

  4.4.3.3  นโยบายดา้นพลงังานสีเขียว กบัภาพลกัษณ์ดา้นพลงังานของประเทศ 

   1)  ดา้นการบริหารจดัการ (ประสิทธิภาพ) 

   สามารถลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศไดม้ากข้ึน และเน่ืองจาก

พลงังานสีเขียวใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด การบริหารจดัการภายในประเทศสามารถทาํไดง่้ายทั้ งน้ีตอ้งมี

มาตรการส่งเสริมอ่ืนๆ มาร่วมใชด้ว้ย  

   2)  สร้างความเช่ือมัน่ดา้นพลงังานใหก้บัประชาชน  

   ในส่วนของนโยบายพลงังานสีเขียวนั้น ทาํให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองได ้ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การพ่ึงพาแหล่งพลงังานท่ีหาไดภ้ายในประเทศ ดงันั้นยิ ่งมีการนาํเขา้

พลงังานจากต่างประเทศมากข้ึนเท่าไร ในดา้นของการพ่ึงพาตนเองก็จะลดน้อยลงตามมา สาํหรับ

การพฒันาด้านพลงังานของประเทศตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ ท่ีมีการสนับสนุนให้ใช้

เช้ือเพลิงหรือแหล่งพลงังานท่ีมีอยูภ่ายในประเทศนั้น ย่อมเป็นส่วนท่ีช่วยในการสนับสนุนให้ภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหนัมาพ่ึงพาตนเองกนัมากข้ึน เม่ือมีการลงทุนอยา่งเต็มท่ีในเร่ืองของการใชพ้ลงังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพความจาํเป็นในเร่ืองของการพ่ึงเช้ือเพลิงจากการนาํเขา้ก็จะลดลงอย่างมาก จึง

เป็นการลดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้พลงังานดว้ย เม่ือมีการลดการนาํเขา้พลงังานจาก

ต่างประเทศภาระในดา้นค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของประเทศจะมีมูลค่าท่ีลดลง สามารถนาํมาใชใ้น

การปรับปรุงและพฒันาระบบอ่ืนๆเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และท่ีสาํคญัประชาชน

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ด้วยความปลอดภยั เน่ืองจากในกระบวนการผลิตพลงังานสีเขียวมีมลพิษ

เกิดข้ึนนอ้ยมาก  

   3)  ดา้นการประหยดัพลงังาน (ความคุม้ทุน)  

   ลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล ทั้งเร่ืองของราคาพลงังานท่ีสามารถ

นาํพลงังานหมุนเวียนมาใชแ้ทนได ้มีความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีดีกว่าหากมีการดาํเนินการไดต้าม

แผนท่ีวางไวใ้นส่วนของการพฒันาพลงังานของประเทศ  

   4)  ดา้นการอนุรักษ/์ ความย ัง่ยนืของทรัพยากร 

   เน่ืองจากพลงังานสีเขียวเป็นพลงังานท่ีไม่มีวนัหมดสิ้น ดงันั้นในมุมมอง

ของความย ัง่ยนืดา้นพลงังานของประเทศจะมีความย ัง่ยืนดา้นพลงังานสูง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้น



119 

 
 

สภาพแวดลอ้ม เช่น ปริมาณพลงังานจะน้อยลงบา้งในบางช่วงของฤดูกาล และในดา้นของการ

อนุรักษพ์ลงังานถือว่า พลงังานหมุนเวียนในกลุ่มท่ีจดัเป็นพลงังานสีเขียวน้ีเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง  

 

4.5  นโยบายพลังงานสีเขียวกับสังคมคาร์บอนตํา่ (Low Carbon Society) 

 

 ปัญหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกกาํลงัใหค้วาม

สนใจและเร่งหามาตรการเพ่ือควบคุม โดยมาตรการกีดกนัทางการคา้ก็เป็นมาตรการหน่ึงท่ีมี

แนวโนม้จะนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในอนาคต ประเทศไทยยงัไม่มีการบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว

ในปัจจุบนั แต่ก็ควรตอ้งดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวทางลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ใหป้ระเทศไทยเร่ิมกา้วสู่เส้นทางของการ

เป็นสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และให้เป็นแบบอย่างของสังคมโลกท่ีกล่าวขวญัถึง

ประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีมีความมุ่งมัน่ให้มีการใช้พลงังานทดแทน และจากนโยบายด้าน

พลงังานของรัฐบาลท่ีไดมี้การตอบสนองต่อ สงัคมคาร์บอนตํ่า (Low-Carbon Society) ซ่ึงเป็นสงัคม

ท่ีใช้เช้ือเพลิงคาร์บอนน้อย และแทนท่ีการใชพ้ลงังานรูปแบบเดิมด้วยพลงังานทดแทนรูปแบบ

ใหม่ๆ ท่ีพฒันาจากเทคโนโลยีดา้นเช้ือเพลิงท่ีก้าวหน้าข้ึน ขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีควบคู่ไปดว้ย 

 แนวทางการแกปั้ญหาภาวะโลกร้อนดว้ยแนวคิด สังคมคาร์บอนตํ่า ถูกมองว่าเป็นแนว

ทางการแก้ปัญหาท่ีย ัง่ยืนของอุตสาหกรรมทั้ งภาคการผลิตและภาคบริโภคของประชาชน และ

สามารถประสบความสาเร็จได้เน่ืองจากเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนซ่ึงอยู่บน

พ้ืนฐานของการใชห้ลกัของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชแ้นวคิดระบบการตลาดมาช่วยลดปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแนวทางการแกปั้ญหาอย่างครบวงจรทั้ งทางดา้น

เศรษฐกิจ การคา้ สงัคม และพฤติกรรมมนุษย ์ในหลายประเทศทัว่โลกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้

ใชห้ลกัการของสงัคมคาร์บอนตํ่า และฉลากส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตและผูบ้ริโภค

เลือกผลิตและบริโภคสินคา้ท่ีมีคาร์บอนตํ่า ไม่ว่าจะเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียวของภาครัฐ การใช้

กลไกลตลาดคาร์บอน (Carbon Market) ผ่านการซ้ือขายคาร์บอน (Carbon Trade) ภาษีคาร์บอน 

(Carbon Tax) และ ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) เป็นตน้ ในประเทศไทยจากการดาํเนินการตาม

นโยบายดา้นพลงังานในปัจจุบนัซ่ึงมีการพฒันาดา้นพลงังานเพ่ือการเขา้สู่สังคมคาร์บอนตํ่าตาม

นโยบายของรัฐบาลท่ีไดมี้การระบุไวใ้นแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของ
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ประเทศ ดังจะเห็นได้จากกลไกของการพฒันาตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือก 25% ใน 10 ปี ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  เป้าหมายของการใชพ้ลงังานทดแทน 25% ของการใชพ้ลงังานทั้ งหมด ภายในปี พ.ศ   

     2564 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ก. 

 

 จากภาพท่ี 4.6 จะเห็นไดว้่า การพฒันาพลงังานของประเทศไทยภายใตแ้ผนพฒันาพลงังาน

ทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) นั้น การท่ีประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่สังคมคาร์บอนตํ่าไดน้ั้น 

หากพิจารณาตามแผนฯ จะตอ้งมีการดาํเนินการดา้นพลงังานเพื่อทดแทนพลงังานฟอสซิลในการ

นาํมาผลิตไฟฟ้า โดยการพฒันาพลงังานรูปแบบใหม่ (คล่ืน ความร้อนใตพิ้ภพ) ให้มีกาํลงัการผลิต

อยู่ท่ี 3 MW พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม รวมกนัอยู่ท่ี 3,200 MW โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า อยู่ท่ี 

1,608 MW พลงังานชีวภาพ อยู่ท่ี 4,390 MW และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอล ไบโอดีเซล และ

เช้ือเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล) สามารถทดแทนนํ้ ามนัได ้44% เป็นตน้ และหากพิจารณาร่วมกบั แผน

อนุรักษพ์ลงังานภายใน 20 ปี ของประเทศท่ีไดมี้การวางเป้าหมายของการดาํเนินการตามแผนฯ ไว้

คือ หากมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังานของประเทศ จะต้องมีการลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศซ่ึงเกิดจากการใชพ้ลงังานท่ีลดลงจากกรณีท่ีไม่
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ดาํเนินการตามแผนฯ อยูท่ี่ 162,715 ktoe มาเป็น 124,515 ktoe จากการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลงังานภายใน 20 ปี คิดเป็นปริมาณท่ีลดลงอยูท่ี่ 38,200 ktoe แต่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสภาวะ

เศรษฐกิจปกติ (BAU: Business-as-Usual) คือไม่มีภาวะของค่าเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง ภาวะการ

เปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั และอ่ืนๆ เป็นตน้ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 

2554ข) ดงัภาพท่ี 4.7 

  

 
 

ภาพที่ 4.7  การลดปริมาณการใชพ้ลงังานตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ข. 

 

 จะเห็นได้ว่าการพฒันาด้านพลงังานสีเขียวในประเทศ เป็นการพฒันาท่ีตอบรับทั้ งต่อ

แผนพฒันาพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน และแผนอนุรักษพ์ลงังานของประเทศ เน่ืองจาก

พลงังานสีเขียวนอกจากจะนาํมาใชเ้พ่ือทดแทนกลุ่มพลงังานประเภทเช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือลดการ

นาํเข้านํ้ ามนัจากต่างประเทศแลว้นั้ น ส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งคือการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงก็คือการปรับตวัเขา้สู่สังคมคาร์บอนตํ่าของประเทศ

นัน่เอง 
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4.6  นโยบายพลังงานสีเขียวกับการพฒันาที่ยั่งยืน 

 

 การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามความหมายของคณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการ

พฒันา (WCED: The World Commission on Environment and Development) ไดใ้ห้ความหมายไว้

ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ว่าเป็นรูปแบบของการพฒันาท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ขดัขวางความตอ้งการพ้ืนฐานของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

(WCED, 1989: 7) กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่น

ปัจจุบนั จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใชท้รัพยากรในเชิงอนุรักษ์และ

พฒันาให้เต็มศกัยภาพตลอดเวลา ดงันั้น การพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะตอ้งพิจารณาทั้ งทางดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมๆ กนั อยา่งสมดุล ดงัภาพท่ี 4.8 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

แหล่งที่มา: เมตตา บนัเทิงสุข, 2548. 

 

  1)  ระบบเศรษฐกิจ คือ ความเสมอภาคในการไดรั้บการตอบสนองความจาํเป็นขั้น

พ้ืนฐาน 

  2)  ระบบสงัคม คือ ความเป็นธรรมในสงัคม การมีส่วนร่วมจากคนในสงัคม ความ

หลากหลายทางวฒันธรรม และการมีสถาบนัทางสงัคมท่ีย ัง่ยนื 

  3)  ระบบส่ิงแวดลอ้ม คือ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การมีระบบนิเวศท่ีย ัง่ยืน และ

การนาํไปสู่ความหลายหลายทางชีวภาพ 

 ดงันั้นในเร่ืองของพลงังาน จึงมีความเก่ียวเน่ืองกนักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เน่ืองจากพลงังาน

เป็นทรัพยากรอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งมีการใช ้และมีการพฒันาเพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนื และเพ่ือท่ีจะส่งผลให้
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เกิดความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การพฒันาดา้น

พลงังานท่ีย ัง่ยนืนั้นตอ้งเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรพลงังานในปัจจุบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่ขดัขวางหรือทาํลายโอกาสในการใชท้รัพยากรพลงังานในอนาคต 

การใชพ้ลงังานตามหลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงตอ้งเป็นการใชพ้ลงังานในเชิงอนุรักษ์ ใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการพฒันาทรัพยากรพลงังานใหเ้ต็มศกัยภาพตลอดเวลา มีการ

ส่งเสริมการแข่งขนั มีระดบัราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้ งน้ีการใชพ้ลงังานต้องพิจารณาถึง

ความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความสมดุล อนัจะนาํไปสู่การ

พฒันาพลงังานอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะสามารถก่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศได ้

 นโยบายดา้นพลงังานสีเขียว จากการศึกษาท่ีผ่านมานับเป็นนโยบายท่ีตอบสนองต่อการ

พฒันาพลงังานอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 

  1)  ดา้นระบบเศรษฐกิจ พลงังานสีเขียว สามารถส่งเสริมการมีอาชีพ และรายได้

ใหก้บัเกษตรกรภายในประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศจากการขายเช้ือเพลิงชีว

มวล นอกจากนั้น จากการสนบัสนุนของภาครัฐ ท่ีมีการสนบัสนุนใหป้ลกูหญา้เนเปียร์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่

เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน และอีกส่วนหน่ึงคือ พลงังานสีเขียวเป็นพลงังานท่ี

ประเทศไทยมีศกัยภาพด้านการผลิตและมีแหล่งพลงังานในพ้ืนท่ี ไม่ต้องพ่ึงพาการนําเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ประเทศไทยจดัอยูใ่นโซนท่ีมีความเขม้รังสีของแสงอาทิตยท่ี์

เหมาะกับการนํามาผลิตพลังงาน  สามารถนํามาพัฒนาได้ พลังงานชีวมวลก็สามารถหาได้

ภายในประเทศ เน่ืองดว้ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แลว้นั ่นเอง และยงัสามารถใช้

ทดแทนพลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีมูลค่าในการนาํเข้าค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั ทาํให้พลงังานสี

เขียวสามารถตอบสนองดา้นเศรษฐกิจของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้คือ ลดความยากจนของประชากร

ภายในประเทศ เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการผลิต และการดาํเนินการในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

พลงังานสีเขียว สามารถพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังานไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัการพึงพิงแหล่งพลงังานจาก

ต่างประเทศ เป็นตน้ 

  2) ดา้นระบบสังคม นโยบายด้านพลงังานสีเขียว เป็นนโยบายท่ีมีการพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานอย่างมีส่วนร่วม มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี

ดาํเนินโครงการ ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูท่ีผา่นมา เช่น การดาํเนินโครงการดา้นพลงังานนํ้ า

ขนาดเลก็โดยภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ มีการบริหารงาน 

การจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้ งแต่กระบวนการก่อนเร่ิมดําเนินโครงการ จนกระทั ่ง

กระบวนการสุดทา้ยของโครงการ เช่น การซ้ือขายไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการผลิตโดยแหล่งพลงังานนํ้ า

ขนาดเลก็ ของโครงการแม่กาํปอง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็น
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ตน้ นอกจากนั้นภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสนับสนุนดา้นราคา 

การจดัแหล่งรวบรวบวตัถุดิบให้กบัประชาชน รวมทั้ งยงัรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน

เก่ียวกบัผลกระทบในการดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวดงักล่าว เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

  3)  ดา้นระบบส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสีเขียวเป็นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

กล่าวคือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการนาํมาใชง้าน หรือเป็นมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้มน้อย

มาก เช่นพลงังานชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย  ์พลงังานนํ้ า (ขนาดเล็ก) การนําพลงังานสีเขียว

ดงักล่าวมาใช ้จะไม่เป็นการทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู ่หรือทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู่น้อยมาก 

เช่น การทาํโซลาร์ฟาร์ม ท่ีไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการก่อสร้างมากและไม่ตอ้งมีการทาํลายระบบนิเวศ

เดิมท่ีมีอยู่ในการสร้างโครงการ หรือเปล่ียนมาใช้เป็นการติดตั้ งตามหลงัคาบ้าน เป็นต้น  และ

เน่ืองจากพลงังานสีเขียวท่ีได้ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีไม่มีวนัหมดสิ้น 

สามารถมีตกทอดไปยงัรุ่นต่อไปไดใ้นอนาคต ทาํให้เป็นการสร้างความมัน่ใจดา้นพลงังานของ

ประเทศไดอี้กทางหน่ึงหากมีการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมาใช ้และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากความมัน่คงดา้นพลงังานดงักล่าวท่ีไม่มีวนัหมดสิ้นและสามารถเกิดข้ึนใหม่ทดแทนส่วน

เดิมท่ีมีการนาํมาใชน้ัน่เอง  

 



บทท่ี 5 
 

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียว 

 

 สาํหรับแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น ผูว้ิจยัได้

เก็บขอ้มลูโดยการทบทวนจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายไป

ปฏิบติั แลว้จึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์กร  (Internal Environmental) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  (External 

Environmental)  

 โดยประเด็นการวิเคราะห์ภายในจะทาํการวิเคราะห์ทั้ งหมด 6 ดา้น ดว้ยกนั คือ ประเด็น

ดา้นสังคม (Social) ประเด็นดา้นเทคโนโลยี (Technological) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 

ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) ประเด็นดา้นการบริหารจัดการ (Management) และ

ประเด็นดา้นการเมือง (Political)  

 ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกจะใชรู้ปแบบท่ีเรียกว่า PESTLE Model คือ การวิเคราะห์ใน

ประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นการเมือง (Political) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ประเด็น

ดา้นสังคม (Social) ประเด็นดา้นเทคโนโลยี (Technological) ประเด็นดา้นกฎหมาย (Legal) และ

ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) จากนั้ นจะนาํข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาทาํการ

ประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสี

เขียว โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการหาแนวทางในการปฏิบติัตาม

นโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
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5.1  การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

  

 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม

ภายในขององค์กร (Internal Environmental) และพิจารณาจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์ร (External Environmental) โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการศึกษาในคร้ัง

น้ี คือ 
 

5.1.1  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environmental)  

 โดยสภาพปัจจยัแวดลอ้มภายในของนโยบายพลงังานสีเขียว จะทาํการวิเคราะห์ทั้ งหมด 6 

ดา้น ดว้ยกนั คือ ประเด็นดา้นสงัคม (Social) ประเด็นดา้นเทคโนโลย ี(Technological) ประเด็นดา้น

เศรษฐกิจ (Economic) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ 

(Management) และประเด็นดา้นการเมือง (Political) ดงัตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของนโยบายพลงังานสีเขียว 

 

มติ ิ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านสังคม (Social) 1. พลังงานสีเขียวเป็นพลงังานท่ีมี

อยูใ่นแหล่งชุมชน ประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมไดง่้าย 

2. ได้รั บก ารสนับส นุนจ า ก

ประชาชนมากกว่าการต่อตา้น   

--ไม่มี- - 

ด้านเทคโนโลย ี(Technological) --ไม่มี--  1. ไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ หรือ

ชิ ้นส่วนท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการ

ไ ด้ เ อ ง  เ ช่ น  อุ ป ก ร ณ์ สํ า ห รั บ

โครงการพลงังานแสงอาทิตย  ์ตอ้ง

พึ่งพาอุปกรณ์จากต่างประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) --ไม่มี-- 1. ตน้ทุนของพลงังานสีเขียวมีราคา

สูงเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพท่ีได ้

เ ช่น  ต้น ทุนของเซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย ์ตน้ทุนของกงัหนัลม 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

 

มติ ิ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) 1. พลงังานสีเขียว เป็นพลงังานท่ีไม่

ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  หรือ

ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกนอ้ยมาก 

2. ไม่ทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีใน

พื้นท่ี เม่ือมีการดาํเนินโครงการ 

-- ไม่มี-- 

ด้านบริหารจัดการ (Management) 1. มีความพร้อมดา้นแหล่งพลงังาน

สีเขียว  เช่น  พลังงานแสงอาทิตย ์

พลงันํ้ าขนาดเลก็ ชีวมวล 

2. ศกัยภาพในการพฒันาและวาง

ระบบแหล่งพลังงานสีเขียวขนาด

ใ ห ญ่ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ มี สู ง 

โดย เฉพา ะการผ ลิตไฟฟ้าจ า ก

พลงังานแสงอาทิตย ์

1. โครงสร้างในการปฏิบติังานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งยงัไม่มีความ

ชดัเจน มีความซํ้ าซ้อนในระหว่าง

การดาํเนินโครงการตามนโยบาย 

ขาดการบูรณาการร่วมกนัระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. ขาดงานวิจัยในระดับนโยบาย 

และการนําเสนอนโยบายรูปแบบ

ใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. ขั้นตอนในการปฏิบติังาน การ

ประเมินผลโครงการยงัไม่มีความ

ชดัเจนในการดาํเนินงาน 

4. แหล่งพลงังานสีเขียวบางชนิดมี

จํากัดเฉพาะบางพื้นท่ี เช่น  แหล่ง

พลงังานนํ้ า  

ด้านการเมือง (Political) 1. การพฒันาดา้นพลงังานสีเขียว มี

กาํหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงาน

ของประ เทศ  ท่ี จั ดทํา ข้ึน โด ย

หน่วยงานของรัฐ และไดรั้บความ

เห็นชอบจากรัฐบาล ในการให้การ

สนบัสนุนการดาํเนินการ 

-- ไม่มี-- 
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 5.1.2  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environmental) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร จะทาํการวิเคราะห์จาก PESTLE Model 

ซ่ึงมีประเด็นในการวิเคราะห์ คือ ประเด็นด้านการเมือง (Political) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

(Economic) ประเด็นดา้นสังคม (Social) ประเด็นดา้นเทคโนโลยี (Technological) ประเด็นดา้น

กฎหมาย (Legal) และประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของนโยบายพลงังานสีเขียว 

 

มติ ิ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

ด้านการเมือง (Political) 1. รัฐบาลให้การสนับสนุน

โยบายเช่น การยกเว้นภาษี

นําเข้าสําหรับวัตถุดิบ ท่ีใช้

ในการผลิตพลงังาน และการ

ให้ส่วนเพิ ่ มในการรับซ้ือ

ไฟฟ้า (Adder)  

1. ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายดา้นพลงังานของ

ประเทศ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

บ่อยคร้ัง รวมทั้ งมีการเปลี่ยนแปลงผู ้ท่ีทาํหน้า ท่ี

รับผิดชอบดา้นนโยบายพลงังานบ่อยคร้ังดว้ย 

2. ไม่มีการสานต่อนโยบายระหว่างรัฐบาล เม่ือเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

3. ขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายท่ีดี 

4. ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ส่งผลให้การดาํเนินการ 

การบริหารจัดการตามนโยบายพลงังานสีเขียว มี

ความยุง่ยากมากข้ึน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 1. มีวตัถุประสงค์ เพื่อลดมูล

ค่าท่ีสูญเสียไปจากการนาํเขา้

เช้ือเพลิงฟอสซิล 

-- ไม่มี-- 

ด้านสังคม (Social) 1. ก า ร เ ปิ ด โอก าส ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการกาํหนดนโยบาย 

1. การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้าง

เข่ือน ยงัมีการต่อต้านจากภาคประชาชน และมัก

ไม่ไดด้าํเนินโครงการต่อ 
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 

 

มติ ิ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 

ด้านเทคโนโลย ี(Technological) 1. มีการพึ่ งพิงเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ 

- -ไม่มี-- 

ด้านกฎหมาย (Legal) 1. มีกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม

รองรับการดาํเนินการ 

1. ขาดศกัยภาพในการนาํกฎหมาย

ดา้นพลังงานมาบังคับใช้ ไม่มีการ

นาํกฎหมายมาใชอ้ยา่งจริงจงั 

ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) 1. องค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมให้การ

สนับส นุนด้านก ารดํา เ นินกา ร

มากกว่าพลงังานในรูปแบบอื่น 

1. โครงการขนาดใหญ่ เช่น การ

สร้างเข่ือน เป็นส่วนทาํลายระบบ

นิเวศเดิมทางธรรมชาติ 

 

5.2  การวเิคราะห์กลยุทธ์ในการปฏิบัตติามนโยบายพลังงานสีเขียว 

 

 5.2.1  ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ของนโยบายพลงังานสีเขียว 

  1)  มีความพร้อมดา้นศกัยภาพของแหล่งพลงังานสีเขียวบางชนิด เช่น แสงอาทิตย ์

พลงันํ้ าขนาดเลก็ ชีวมวล 

  2)  พลงังานสีเขียวเป็นพลงังานท่ีมีอยูใ่นชุมชน ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดง่้าย 

  3)  ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนมากกว่าการต่อตา้น (กรณีไม่ใช่โครงการ

ขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน) 

  4)  ไม่ทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีเม่ือมีการดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

ดา้นพลงังานสีเขียว เช่น โครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตย ์โครงการพลงันํ้ าขนาดเล็ก โครงการ

พลงังานชีวมวล เป็นตน้ 

  5) พลังงานสีเขียวเป็นพลังงานท่ีช่วยไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในชั้ น

บรรยากาศ หรือก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนอ้ยมาก 

  6) ศักยภาพในการพัฒนาและวางระบบแหล่งพลังงานสีเขียวขนาดใหญ่

ภายในประเทศมีสูง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

  7)  การพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวมีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาพลงังาน ท่ีจดัทาํข้ึน

โดยหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐบาล และไดรั้บการสนบัสนุนในการดาํเนินการ

จากรัฐบาล 
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 5.2.2  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) ของนโยบายพลงังานสีเขียว 

  1) โครงสร้างในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยงัไม่ชัดเจน บาง

หน่วยงานมีการทาํงานซํ้ าซอนในระหว่างการดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว 

ขาดการบูรณาการงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน หรือกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการตาม

นโยบายพลงังานสีเขียว การนาํนโยบายไปใช ้การติดตาม และการประเมินผลของโครงการ 

  2)  ขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายท่ีดีจากภาครัฐ  

  3) ขาดงานวิจยัในระดบัเชิงนโยบายและการนําเสนอนโยบายรูปแบบใหม่ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  4)  ขั้นตอนในการปฏิบติังาน การประเมินผลโครงการยงัไม่มีความชดัเจนในการ

ดาํเนินงาน  

  5)  เทคโนโลยีด้านพลงังานสีเขียวบางชนิดต้องพ่ึงพาจากต่างประเทศ เช่น 

พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

  6)  แหล่งพลงังานสีเขียวบางชนิดมีจาํกดัเฉพาะบางพ้ืนท่ี เช่น แหล่งพลงังานนํ้ า จะ

อยูใ่นพ้ืนท่ีอุทธยานท่ีไม่สามารถเขา้ไปดาํเนินการได ้เป็นตน้ 

  7)  ตน้ทุนของพลงังานสีเขียวบางประเภทมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพท่ีได ้

เช่น ตน้ทุนของเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์ตน้ทุนของกงัหนัลม เป็นตน้ 

 

 5.2.3  ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ของนโยบายพลงังานสีเขียว 

  1)  นโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศเป็นนโยบายท่ีตอบสนองดา้นเศรษฐกิจ 

คือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดมลูค่าท่ีสูญเสียไปจากการนาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

  2)  การยกเวน้ภาษีนาํเขา้สาํหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตพลงังาน และการให้ส่วน

เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 

  3) มีเทคโนโลยีดา้นพลงังานจากต่างประเทศรองรับการพฒันาด้านนโยบาย

พลงังานสีเขียวของประเทศ 

   

 5.2.4  ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) ของนโยบายพลงังานสีเขียว 

  1) การต่อต้านของภาคประชาชนท่ีมีต่อนโยบายพลงังานในบางเร่ือง เช่น การ

สูญเสียพ้ืนท่ีในการดาํเนินการก่อสร้างโครงการท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานสีเขียว การสร้างเข่ือนขนาด

ใหญ่สาํหรับผลิตไฟฟ้า ปัญหาฝุ่ นละอองจากการผลิตชีวมวล เป็นตน้ 
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  2) ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองบ่อยคร้ัง และมีการเปล่ียนผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการดาํเนินโครงการตาม

นโยบายดา้นพลงังานบ่อยคร้ังดว้ย 

  3)  ปัญหาดา้นการเมืองภายในประเทศ การเปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีเกิดข้ึนในช่วง 10 

ปี ท่ีผา่นมา ท่ีไม่มีการสานต่อนโยบายท่ีต่อเน่ืองกนัระหว่างรัฐบาล 

  4)  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลใหก้ารดาํเนินการ การบริหารจดัการตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวมีความยุง่ยากมากยิง่ข้ึน 

  5)  ศกัยภาพของการนาํเคร่ืองมือเชิงนโยบายมาปฏิบติัใช ้กฎหมายดา้นพลงังาน 

ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ แต่ในทางปฏิบติัไม่ไดมี้การหยบิมาใชใ้นการดาํเนินการอยา่งจริงจงั 

  6)  โครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเข่ือน เป็นส่วนทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู่

ทางธรรมชาติ  

 เม่ือทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแลว้ ผล

ของการวิเคราะห์ความสมัพนัธด์งักล่าวทาํใหเ้กิดกลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว โดย

กลยทุธท่ี์ไดจ้ากการวิเคราะห์ดงักล่าว สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  1)  กลยุทธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการนาํข้อมูลประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส มา

พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก กลยุทธ์ลกัษณะเช่นน้ี จึง

ตอ้งแสวงหาทั้งประโยชน์ท่ีไดจ้ากจุดแข็งและโอกาสนั้นใหม้ากท่ีสุด โดยกลยทุธเ์ชิงรุกท่ีไดใ้นคร้ัง

น้ี คือ 

       (1) การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ให้มีความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จากการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมาใช ้เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีประชาชนไดเ้ขา้มา

เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินการ เช่น การซ้ือขายพลงังงานชีวมวล ทั้งในส่วนท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้น

การผลิต และประชาชนยงัสามารถดาํเนินโครงการไดเ้องโดยไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็น

ตน้ นอกน้ียงัรวมถึงสุขภาพของประชาชนท่ีดี เน่ืองจากพลงังานสีเขียวเป็นพลงังานท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซ

เรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด 

       (2) การยกระดบัมาตรการในการดาํเนินการ การประเมินผลโครงการ และ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการ รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณะชน  

  2) กลยุทธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค์ (ST) เป็นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการนาํขอ้มูลประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแข็ง และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค มา

พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
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องคก์ารมีจุดแข็ง ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้จาํกดัจากภายนอกท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได ้แต่องคก์ารสามารถใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุดในการป้องกนัขอ้จาํกดั

จากภายนอก คือการทาํใหมี้อุปสรรคนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

       (1)  ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัพลงังานสีเขียว ประโยชน์

ของการนาํมาใชง้าน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มลูโดยทัว่ถึง 

       (2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนด้านการวิจัยใน

โครงการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากประเทศไทยมีแหล่งพลงังานสีเขียวท่ีสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นหลายพ้ืนท่ี การสนับสนุนให้เกิดการคน้ควา้และวิจยัอย่างจริงจงั จะเป็น

การนาํแหล่งพลงังานท่ีมีอยูม่าพฒันาและสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในอนาคต 

       (3)  มีการนาํมาตรการท่ีมีอยู ่หรือเคร่ืองมือเชิงนโยบายมาบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงั 

เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นพลงังานเป็นกฎหมายท่ีมีอยู่แลว้ การนาํกฎหมายมาบงัคบัใช้

อยา่งจริงจงั จะทาํใหล้ดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดาํเนินการท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดต่างๆ ได ้

  3) กลยุทธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) เป็นกลยุทธ์ท่ีมาจากการนําข้อมูลประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส มา

พิจารณาร่วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งน้ีเน่ืองจาก

องคก์ารมีโอกาสท่ีจะนาํแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองค์กรมีอยู่ได ้คือทาํ

ใหจุ้ดอ่อนมีอยูน่อ้ยท่ีสุดและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสใหม้ากท่ีสุด ดงัน้ี 

       (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว 

       (2)  พฒันาการบริหารจดัการ และการดาํเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานทุกขั้นตอน  

  4) กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) เป็นกลยุทธ์ท่ีมาจากการนาํขอ้มูลประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค มา

พิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธศาสตร์หรือกลยทุธใ์นเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การ

เผชิญกบัทั้ งจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกท่ีองค์การไม่สามารถควบคุมได้ องค์กรตอ้งทาํให้ทั้ ง

จุดอ่อนและอุปสรรคเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 

       (1)  การบริหารและการดาํเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายดา้นพลงังานสีเขียวไปปฏิบติัใช ้ควรให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

ทุกขั้ นตอนของการดําเนินการ เพ่ือประชาชนจะได้รับทราบถึงข้อมูลและขั้ นตอนของการ

ดาํเนินการต่างๆ  
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       (2) สนับสนุนโครงการท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการดาํเนินการน้อย และไม่ส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยูโ่ดยรวมของสงัคมเดิมท่ีเคยเป็น เช่น โครงการพลงันํ้ าขนาดเล็กในชุมชนท่ี

อยูห่่างไกล  

       (3) ส่งเสริมการวิจัยและการพฒันาด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบาย

พลงังานสีเขียว ลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากต่างประเทศ โดยการใชบุ้คลากรภายในประเทศท่ีมีอยู ่

หรือการสนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในประเทศไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสี

เขียว เพ่ือท่ีจะไดน้าํความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นการดาํเนินการภายในประเทศไดต่้อไป 

 เม่ือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกของนโยบายพลงังานสีเขียวไดแ้ลว้นั้น 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดงักล่าว คือ ทาํให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีใน

การปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียว จากนั้นไดมี้การนาํขอ้มลูท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ

ความสมัพนัธแ์บบเมตริกซ ์ท่ีเรียกว่า SWOT Matrix ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.3  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในรูปแบบความสมัพนัธแ์บบเมตริกซ ์

 

 

 

 

SWOT Matrix 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) 

1) นโยบายพลังงานของประเทศ

เป็นนโยบายท่ีตอบสนองสภาพ

เศรษฐกจิของประเทศ 

2) การยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับ

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตพลังงาน 

และการให้ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ

ไฟฟ้า (Adder) 

3) มีเทคโนโลยีด้านพลังงานจาก

ต่างประเทศรองรับการพฒันา 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 

1) การต่อต้านของภาคประชาชนท่ีมีต่อ

นโยบายพลงังานของประเทศในบางเร่ือง 

2) ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายด้าน

พลงังานของประเทศ 

3) ปัญหาดา้นการเมืองภายในประเทศ 

4) ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมส่งผลให้การ

บริหารจัดการตามนโยบายพลังงานมี

ความยุ่งยาก 

5) ศักยภาพของการนําเคร่ืองมือเชิง

นโยบายมาปฏิบติัใช ้

6) โครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้าง

เข่ือน เป็นส่วนทาํลายระบบนิเวศเดิม 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) 

1) มีความพร้อมดา้นศกัยภาพของแหล่งพลงังาน  

2) เป็นพลงังานท่ีมีอยู่ในชุมชน ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมไดง่้าย 

3) เป็นพลังงานท่ีได้ รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนมากกว่าการต่อตา้น 

4) ไม่ทาํลายระบบนิเวศเดิมท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี 

5) พลงังานสีเขียวช่วยลดกา๊ซเรือนกระจก 

6) มีศกัยภาพในการพฒันาและวางระบบพลงังาน 

7) มีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาพลงังาน จึงได้รับการ

สนบัสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มท่ี 

กลยทุธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) 

1) ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่

ของประชาชนในประเทศใหดี้ข้ึน 

2) ยกระดับมาตรการในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร  ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ  และผลกระทบ ท่ีจะ

เกิด ข้ึนจ ากโครงก าร  รวมทั้ ง

เผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะชน 

กลยทุธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 

1) สนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกบั

พ ลั ง ง า น สี เ ขี ย ว  ป ร ะ โ ย ชน์  แ ล ะ

ผลกระทบให้ประชาชนได้รับทราบ

ขอ้มูลโดยทัว่ถึง 

2) สนับสนุนด้านการวิจัยในโครงการท่ี

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
3) นาํมาตรการท่ีมีอยู่ หรือเคร่ืองมือเชิง

นโยบายมาบงัคบัใชอ้ย่างจริงจงั 

 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

1) โครงสร้างของการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้งยงัไม่ชดัเจน 

2) ขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายท่ีดี 

3) ขาดงานวิจัยในระดับเชิงนโยบายและการ

นาํเสนอนโยบายใหม่ๆ 

4) ขั้นตอนการปฏิบติั การประเมินผลไม่ชดัเจน 

5) เทคโนโลยีด้านพลังงานบางชนิดต้องพ่ึงพา

ต่างประเทศ  

6) มีขอ้จาํกดัเฉพาะดา้นพ้ืนท่ี 

7) ตน้ทุนมีราคาสูงเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพท่ีได ้

กลยทุธ์ จุดอ่อน-โอกาส (WO) 

1) ยกระดับ คุณภาพชีวิตของ

ป ร ะ ช า ชน ใน ชุ ม ชน ท่ี มี ส่ ว น

เกี่ยวข้องกบัการดําเนินการตาม

นโยบายพลงังานสีเขียว 

2) พัฒนาการบริหารจัดการ และ

การดําเ นินงานของภาครัฐและ

หน่ว ย ง าน ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในก า ร

ดาํเนินการตามนโยบายพลงังานทุก

ขั้นตอน 

กลยทุธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 

1) การบริหารและการดาํเนินการโดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีมีความ

เกีย่วขอ้งกบัการนาํนโยบายด้านพลังงาน

สีเขียวไปปฏิบติัใช ้

2) สนบัสนุนโครงการท่ีมีการใช้พ้ืนท่ีใน

การดาํเนินการนอ้ย และไม่ส่งผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่โดยรวมของสังคมเดิมท่ี

เคยเป็น  

3) ส่งเสริมการวิจยัและการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีท่ีเกีย่วขอ้งกบันโยบาย ลดการ

พ่ึงพิง โดยการใชบุ้คลากรภายในประเทศ 
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5.3  กลยุทธ์ในการปฏิบัตติามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย 

 

 เม่ือทาํการวิเคราะห์กลยทุธจ์ากปัจจยัต่างๆ ท่ีไดท้าํการประเมินไวแ้ลว้นั้น ทาํให้ไดก้ลยุทธ์

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว ดงัต่อไปน้ี 

 1)  สนบัสนุนหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวของประเทศ ในทุกขั้นตอน 

 2)  การสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว รวมทั้งเผยแพร่

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มลูเหล่านั้นอยา่งทัว่ถึง 

 3)  การสนบัสนุนดา้นการวิจยัในโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั 

 4) พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการ และการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องกบันโยบาย

พลงังานสีเขียว ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 

 5)  การสนบัสนุนโครงการท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการดาํเนินการน้อย แต่ให้ผลประโยชน์มาก 

และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความเป็นอยูข่องประชาชน 

 6) ส่งเสริมการวิจัยด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานสีเขียว เพ่ือลดการพ่ึงพิง

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

 7) ภาครัฐกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจน ทั้ งในส่วนท่ีเป็น

มาตรการสนบัสนุน มาตราการในการส่งเสริม การติดตามผลการดาํเนินการ เป็นตน้ 

 8)  นาํกฎหมายมาบงัคบัใชใ้นการดาํเนินการดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั  
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สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสําคญัของพลงังานสีเขียวและวิเคราะห์

นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทย เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนาํนโยบายพลงังานสี

เขียวมาใชเ้พ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะ

ในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ผลการศึกษาท่ีได้ทาํให้ทราบถึง

รายละเอียดและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายพลงังานสีเขียว การดาํเนินการดา้นนโยบาย

พลงังานสีเขียวในประเทศไทย ขอ้เสนอแนะและมาตรการสาํหรับนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้ง

กบันโยบายพลงังานงานสีเขียวของประเทศ และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

ดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทยไดใ้นอนาคต  

 สาํหรับในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษา และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานสี

เขียวของประเทศ ได้แก่ ข้าราชการจากกระทรวงพลงังาน ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

เจา้หน้าท่ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้ งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืนๆ ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มา

วิเคราะห์ในเชิงพรรณาความ และไดจ้ดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค์ท่ีได้

ทาํการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

6.1  ความสําคญัของพลังงานสีเขียวและนโยบายด้านพลังงานสีเขียวในประเทศไทย 

 

 ผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว และจากขอ้มลูท่ีได้

จากการสมัภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

  

 6.1.1  ความสําคญัของพลงังานสีเขียว 

 พลงังานสีเขียวท่ีไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล  
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ประเทศไทยมีการนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นการผลิตหลกัๆ ไดแ้ก่ การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และ

การทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง นอกจากน้ีการนาํพลงังานสีเขียวมาใช้จะช่วยป้องกนัการเกิดก๊าซ

เรือนกระจกไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการรณรงคเ์ก่ียวกบัภาวะโลกร้อนได ้สาํหรับการ

นาํพลงังานสีเขียวมาใชน้ั้นจะมีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1)  ทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน เพราะสามารถใช้

ผลิตผลทางธรรมชาติ และทางการเกษตรท่ีประเทศเราสามารถผลิตไดเ้อง มาใชแ้ทนการนาํเขา้

เช้ือเพลิงกลุ่มพลงังานฟอสซิลจากต่างประเทศ  

  2)  ผลิตผลทางการเกษตรมีมลูค่าสูงข้ึน และสามารถใชป้ระโยชนไ์ดม้ากข้ึนในแง่

ต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการสีขา้ว คือ แกลบ สามารถนาํมาทาํเป็นเช้ือเพลิงประเภทชีวมวล

ได,้ มนัสมัปะหลงัซ่ึงมีราคาตกตํ่าสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน นอกจากนั้นจาก

การสนับสนุนของภาครัฐเก่ียวกบัการปลูกพืช ท่ีสามารถนํามาใช้ในการผลิตพลงังานได้ เช่น 

หญา้เนเปียร์ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชพ้ื้นท่ีท่ีไม่สามารถทาํการเพาะปลูกได ้โดยให้หัน

มาปลกูหญา้เนเปียร์ สาํหรับใชใ้นการผลิตพลงังานแทน และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรได้

อีกทางหน่ึง เน่ืองจากมีระยะเวลาในการตดัค่อนขา้งนาน คือ ประมาณ 5 ปี สามารถตดัไดต้ลอด 

  3)  ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการลดมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากการใชเ้ช้ือเพลิง

จากปิโตรเลียม เช่น มลพิษทางอากาศ สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดปรากฎการณ์โลกร้อนข้ึนได ้ 

  4) ด้านการสาธารณูปโภค เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้

พลงังานสีเขียว อาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคได ้เช่น การท่ีเอกชนหรือชุมชนทาํการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งนํ้ าขนาดเลก็ เป็นตน้ 

และจากขอ้มลูในรายงาน สถิติพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ปริมาณการใช้

พลงังานสีเขียวของประเทศไทย คือ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล มีการนาํมาใชใ้น

ดา้นการผลิตไฟฟ้า และการผลิตความร้อนในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี โดยการนาํมาใชใ้นการผลิต

ไฟฟ้า มีอตัราการเปล่ียนแปลงคิดเป็นร้อยละ 22.30 จากปีก่อนหนา้ และการนาํมาผลิตเป็นพลงังาน

ความร้อนคิดเป็นร้อยละ 11.50 จากปีก่อนหนา้ (จากตารางท่ี 4.3)  

ในดา้นการนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นการผลิตความร้อนนั้น มีการนาํพลงังานแสงอาทิตย์

มาใชใ้นการใหค้วามร้อน ในปริมาณท่ียงันอ้ยมากเม่ือเทียบกบัความร้อนท่ีไดจ้ากพลงังานชีวมวล ท่ี

มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา โดยการเปล่ียนแปลงของการนาํพลงังานชีวมวล

มาใชใ้นการผลิตความร้อน ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 17.20 (จาก 3,449 พนัตนัเทียบเท่า

นํ้ ามนัดิบ ในปี พ.ศ.2553 เป็น 4,043 พนัตันเทียบเท่านํ้ ามนัดิบในปี พ.ศ. 2554) ส่วนพลงังาน

แสงอาทิตยน์ั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า (มีปริมาณการใชใ้น ปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 
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2554 ในปริมาณท่ีเท่ากนั คือ 2 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) ส่วนพลงังานนํ้ ายงัไม่มีการนาํมาใชใ้น

การผลิตความร้อนในประเทศไทย เน่ืองจากนาํมาใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั (จากตารางท่ี 4.6) 

ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสีเขียวนั้น พบว่า ชีวมวล มีอตัราการเปล่ียนแปลงในปี พ.ศ. 2554 

อยูท่ี่ร้อยละ 8.50 (จาก 1,650.20 MW .ในปีพ.ศ. 2553 เป็น 1,790.20 MW ในปี พ.ศ 2554) พลงังาน

แสงอาทิตย ์มีอตัราการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่ร้อยละ 61.90 (จาก 48.60 MW ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 78.70 

MW ในปี พ.ศ. 2554) ส่วนพลงังานนํ้ านั้น มีอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 62.40 (จาก 58.90 MW 

ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 95.70 MW ในปี พ.ศ. 2554) (จากตารางท่ี 4.7) จากการเปล่ียนแปลงดา้นการนาํ

พลงังานสีเขียวมาใชใ้นขา้งตน้ เป็นผลมาจากการดาํเนินนโยบายดา้นพลงังานของภาครัฐ จากการ

สมัภาษณ์สามารถสรุป ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินนโยบายดา้นพลงังานสีเขียวได ้ดงัน้ี 

 1)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการพิจารณามาตรการสนับสนุนเชิง Adder หรือ Feed 

in Tariff (FIT) และ Renewable Heat Incentive (RHI) สาํหรับโครงการในระดบัชุมชนเป็นการ

เฉพาะ  

 2)  ส่งเสริมมาตรการ ESCO Fund การลงทุนและการประกนัความเส่ียง  

 3)  ส่งเสริมมาตรการการลงทุนตามสิทธิประโยชน์ BOI สาํหรับการลงทุนดา้น

พลงังาน 

 4)  มาตรการเงินกูด้อกเบ้ียตํ่า สาํหรับผูล้งทุนใหม่ดา้นพลงังาน 

 5)  มีมาตรการสนบัสนุนสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าในระดบัชุมชน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหก้บัโรงไฟฟ้า 

 6) ส่งเสริมการปลูกไมโ้ตเร็วในพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ใหห้นัมาปลกูพืชพลงังาน เช่น หญา้เนเปียร์ เพ่ือนาํมาแปรรูปหรือจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิง

ใหก้บัสถานีผลิตพลงังานของชุมชน สาํหรับนาํไปใชใ้นการผลิตพลงังาน 

 7)  มีมาตรการส่งเสริมใหท้าํการวิจยักบัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอ่ืนๆ เช่น 

ซงัขา้วโพด ท่ีมีมากในภาคเหนือ เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังานชีวมวล 

 8) สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กระดับชุมชน ให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของโครงการ และสามารถ

บริหารและบาํรุงรักษาเองได ้

จะเห็นไดว้่า ภาครัฐมีการสนบัสนุนให้หันมาพ่ึงพิงพลงังานจากชีวมวลมากข้ึน เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วถุัดิบท่ีใชใ้นการผลิตสามารถหาไดง่้ายภายในประเทศ อีก

ทั้ งยงัมีการส่งเสริมระบบการผลิตพลงังานความร้อนร่วมของชีวมวล หรือระบบ Biomass Co-
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Generation ซ่ึงมีการระบุไวใ้นแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

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

 

6.1.2  การกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว  

รายละเอียดของการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

  1)  ระบุปัญหา และสาเหตุท่ีเกิดข้ึน สํารวจศกัยภาพด้านพลงังานสีเขียวของ

ประเทศ  

  2)  ทดลองในระดบั Pilot Project เพ่ือใหมี้แนวทางในการดาํเนินการท่ีชดัเจน และ

นาํมาประเมินศกัยภาพท่ีเป็นจริง รวมทั้งพิจารณาผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเพิ่ม

ความมัน่ใจในการส่งเสริมในระดบัเชิงพาณิชย ์

  3)  กาํหนดแผนการดาํเนินการ จากขอ้มูลท่ีมี และประชุมเพ่ือความชดัเจนของ

แผนการดาํเนินการ 

  4)  การนําไปปฏิบัติ ต้องคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า ราคาไม่แพงเกินไป 

ผูบ้ริโภคสามารถรับได ้และสามารถทดแทนการนาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศไดจ้ริง 

  5) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยคณะกรรมการ

ประเมินผลของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือหาขอ้สรุปว่านโยบายท่ีไดด้าํเนินการมี

ความคุม้ค่า เหมาะสม และสามารถส่งเสริมโครงการเหล่านั้นต่อไปได ้

   

 6.1.3  ปัจจยัที่ต้องคาํนึงในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว 

  1)  ดา้นการบริหารจดัการ/ ประสิทธิภาพ ตอ้งคาํนึงถึงการจดัการท่ีสามารถนาํ

พลงังานสีเขียวมาใชไ้ดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบหรือการขาดแคลนพลงังาน หรือราคาของพลงังานท่ีมี

มลูค่าสูงข้ึน และกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงพลงังานจะตอ้งไม่มีความยุง่ยากซบัซอ้นมากเกินไป 

  2)  ดา้นสงัคม ตอ้งสร้างการรับรู้ใหก้บัภาคประชาชนและส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และให้

ประชาชนรับรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบต่างๆ เพ่ือความเขา้ใจในขอ้มูล

ท่ีถกูตอ้ง และเป็นไปตามขอ้เท็จจริงของการดาํเนินโครงการ 

  3)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสีเขียวตอ้งลดผลกระทบในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะและการทาํลายระบบนิเวศเดิมเม่ือมีการดาํเนินโครงการ หรือ

หากหลีกเล่ียงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนไม่ได ้ก็ตอ้งอยู่ในระดบัผลกระทบท่ีน้อย

และไม่ก่อใหเ้กิดการต่อตา้นดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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  4)  ดา้นเทคโนโลย ีพิจารณาศกัยภาพท่ีประเทศสามารถทาํได ้หากมีการพ่ึงพิงจาก

ต่างประเทศตอ้งอยูใ่นมลูค่าท่ีเหมาะสม ไม่สูงเกินไป 

  5) ด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ ต้องมีความคุ้มค่ากับการลงทุน ลดการสูญเสีย

รายจ่ายใหก้บัประเทศชาติได ้

  6)  ดา้นการเมือง เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาติควรมีการส่ง

มอบงานเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน และควรดาํเนินโครงการให้แลว้เสร็จตามท่ีไดมี้การวางแผนการ

ดาํเนินการไว ้ 

  7) ดา้นต่างประเทศ พิจารณาดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศก็มีส่วนในการ

ขบัเคล่ือนนโยบายพลงังานสีเขียว ซ่ึงในการออกนโยบายแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการวางเป้าหมายใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดบัใหเ้ป็นเชิงพาณิชย ์ต่อไป 

  8)  ดา้นกฎหมาย นโยบายพลงังานสีเขียวจะตอ้งไม่ขดักบักฏหมายส่ิงแวดลอ้มไม่

ขดักบัหลกัของกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

6.2  ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการนํานโยบายพลังงานสีเขียวมาใช้ 

 

ผลการวเิคราะห์ทางดา้นประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมา

ใชน้ั้น สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  1)  ดา้นการบริหารจดัการ แหล่งพลงังานทั้ ง 3 ชนิด คือ แสงอาทิตย ์นํ้ า และชีว

มวลนั้น พบว่าแสงอาทิตยจ์ะมีการบริหารจัดการท่ีง่าย เน่ืองจาก ไม่ได้รับการต่อต้านจากภาค

ประชาชน ส่วนการจดัการดา้นแหล่งพลงังานนํ้ า ท่ีมีขนาดใหญ่ การบริหารจดัการจะยุง่ยาก และไม่

ค่อยไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชน ในขณะท่ีการจดัการของพลงังานชีวมวลไดรั้บการตอบ

รับจากภาคประชาชนมากกว่า เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรกรรมของประเทศ 

  2)  ดา้นการใชท้รัพยากร/ ส่ิงแวดลอ้ม พลงังานชีวมวลประสบความสาํเร็จและมี

ความคุม้ค่าเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน เน่ืองจากเป็นการนาํเศษวสัดุท่ีเหลือจากการทาํเกษตรกรรมมา

ทาํการต่อยอดใหเ้กิดประโยชนแ์ละไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการดาํเนินการตาม

นโยบายพลงังานสีเขียว ส่วนพลงังานนํ้ าและแสงอาทิตยน์ั้น เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ

ไม่ตอ้งไดม้าโดยการซ้ือขาย แต่การติดตั้งระบบในการดาํเนินการมีมลูค่าสูง โดยเฉพาะพลงังานจาก

แหล่งนํ้ าขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

  3)  ดา้นงบประมาณ (ความคุม้ค่า) มลูค่าการลงทุนในปี พ.ศ. 2554 ของพลงังานสี

เขียว สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีนั้น พบว่า พลงังานแสงอาทิตยมี์มูลค่าของการลงทุนมากท่ีสุด คือ 
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24,472 ลา้นบาท (ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตไฟฟ้าได ้78.70 MW ความร้อน 2 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) 

รองลงมาคือ ชีวมวล มีมูลค่าของการลงทุน 13,901 ลา้นบาท (ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตไฟฟ้าได ้

1,790.20 MW ความร้อน 4,043 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) และนํ้ า ซ่ึงมีมูลค่าของการลงทุน 330 

ลา้นบาท (ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตไฟฟ้าได ้95.70 MW) เม่ือเปรียบเทียบมลูค่าในการลงทุนกบัปริมาณ

พลงังานท่ีไดแ้ลว้ พลงังานแสงอาทิตย ์จะไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจากปริมาณพลงังานท่ี

ไดน้อ้ยมากเม่ือเทียบกบัสดัส่วนของเงินลงทุน ดว้ยเหตุผลมลูค่าของราคาอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี

ใชใ้นการดาํเนินโครงการนัน่เอง ส่วนพลงังานสีเขียวอีก 2 ชนิด ถือว่ามลูค่าในการลงทุนกบัปริมาณ

พลงังานท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงเป็นเพราะมีวตัถุดิบท่ีหาไดภ้ายในประเทศดว้ยส่วนหน่ึง และ

ไม่มีการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินโครงการท่ีเป็นมลูค่าสูงเหมือนพลงังานแสงอาทิตย ์

  4)  ดา้นบุคลากร ยงัขาดผูด้าํเนินการในหลายส่วน เช่น ผูด้าํเนินการจดัทาํ Carbon 

Trade  

  5)  ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ยงัตอ้งมีการนาํเขา้จาก ต่างประเทศประมาณ 80% หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํลงัดาํเนินการจดัหาแหล่งวสัดุ/ อุปกรณ์ แหล่งใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนในการดาํเนินการ 

  6)  ดา้นเทคโนโลย ีในส่วนของพลงันํ้ าขนาดเล็กประเทศไทยสามารถทาํได ้และ

เหมาะกบัการนาํมาใชใ้นพ้ืนท่ีห่างไกล ภายในชุมชนสามารถดาํเนินการไดเ้อง ส่วนเทคโนโลยีดา้น

พลงังานแสงอาทิตยห์ากนาํมาใชใ้นพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกลก็จะติดปัญหาเร่ืองการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ 

และเร่ืองราคาในการดาํเนินการ 

  7)  ดา้นเศรษฐศาสตร์ ข้ึนอยู่กบัขนาดของโครงการ แต่หากพิจารณาจาก ตน้ทุน

ทางสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ถือว่าพลงังานสีเขียวตอบรับตน้ทุนทั้ ง 3 ได ้และหากมีการ

ปรับปรุงดา้นเทคโนโลย ีโดยลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศก็จะมีส่วนช่วยเสริมในการตอบรับการ

ใช้งานจากพลงังานสีเขียวได้มากข้ึน เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มค่อนข้างน้อยมาก 

รวมทั้งภาคประชาชนยงัเขา้มามีส่วนร่วมในบางโครงการท่ีมีการดาํเนินการ 

 

 6.2.1  การนํานโยบายพลังงานสีเขียวมาใช้กับการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

           Gas) 

 จากขอ้มูลของกระทรวงพลงังานท่ีไดมี้การเสนอแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าไวใ้นปี 

พ.ศ. 2553 ว่าจะมีการลดการใชก้๊าซธรรมชาติใหน้อ้ยลงโดย ในปี พ.ศ. 2563 ไดก้าํหนดเช้ือเพลิงท่ี

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเป็นดังน้ี ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 55 ถ่านหินร้อยละ 12 ท่ีเหลือจะเป็นการ

สนับสนุนด้านพลงังานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า และจากขอ้มูลขององค์การจดัการก๊าซเรือน

กระจกพบว่า หากดาํเนินการตามแผนในการผลิตดงักล่าว จะช่วยทาํใหป้ริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจกในปี พ.ศ. 2563 นอ้ยลงประมาณ 25.83 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 

5.18 ท่ีลดลงจากกรณีท่ีเศรษฐกิจปกติ แต่ในปี พ.ศ. 2593 จะสามารถลดไดม้ากข้ึน เน่ืองจากมีการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ าและพลงังานนิวเคลียร์ โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได ้122.18 

ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.74 ท่ีลดลงจากกรณีเศรษฐกิจปกติ 

นอกจากนั้ นมาตรการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 

มาตรการปรับเปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนตํ่ า (Fuel Switching) และมาตรการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 12.77 ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2563 และลดลงไดม้ากข้ึน ในปี พ.ศ. 2573 และ 2593 ตามลาํดบั เน่ืองจากมีการ

ส่งเสริมการใช้พลงังานหมุนเวียนประเภทพลงังานสีเขียวท่ีมากข้ึน รวมทั้ งยงัเป็นการพฒันา

ประเทศเขา้สู่สงัคมคาร์บอนตํ่าตามนโยบายดา้นพลงังานของประเทศอีกดว้ย 

 

 6.2.2  ความคุ้มค่าด้านงบประมาณและการลงทุนของการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสี

            เขียว 

 พลงังานสีเขียวท่ีไดท้าํการศึกษในคร้ังน้ี คือ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล 

จากการวิเคราะห์ดา้นงบประมาณ รวมทั้ งปริมาณการผลิตในส่วนของบทท่ี 4 สามารถสรุปความ

คุม้ค่าของงบประมาณและมลูค่าของการลงทุนดา้นพลงังานสีเขียวดงักล่าว ไดด้งัตารางท่ี 6.1 

 

ตารางท่ี 6.1  มลูค่าการลงทุนของพลงังานสีเขียว (พ.ศ. 2554) 

 

แหล่งพลงังาน ต้นทุนเฉลีย่/ 

หน่วย (บาท) 

กาํลงัผลติ

ไฟฟ้า 

(MW) 

ความร้อน  

(พนัตนัเทียบเท่า

นํา้มนัดบิ) 

มูลค่าการลงทุน  

(ล้านบาท) 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 17.42 78.70 2.00 24,472.00 

พลงังานชีวมวล  2.69 1,792.20 4,043.00 13,901.00 

พลงังานนํ้ า  

(ขนาดเลก็)  

3.10 97.70 - 330.00 

   

 จากตารางท่ี 6.1 จะเห็นไดว้่า พลงังานสีเขียวทั้ ง 3 ชนิดท่ีไดท้าํการศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี

นั้น พบว่า พลงังานแสงอาทิตย ์มีมูลค่าของการลงทุนในปริมาณสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 24,472.00 ลา้นบาท 

รองลงมาคือ พลงังานชีวมวล อยู่ท่ี 13,901.00 ลา้นบาท และ พลงังานนํ้ ามีมูลค่าการลงทุนอยู่ท่ี 
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330.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั แต่หากจะพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกนัระหว่างมูลค่าของการลงทุน

กบักาํลงัของไฟฟ้าท่ีทาํการผลิตไดน้ั้น จะพบว่า พลงังานชีวมวล จะมีความคุม้ค่าของงบประมาณ

ในการลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากมีมลูค่าของการลงทุนอยู่ท่ี 13,901.00 ลา้นบาท สามารถผลิตไฟฟ้า

ไดม้ากท่ีสุดอยูท่ี่ 1,792.00 MW ผลิตความร้อนไดถึ้ง 4,043.00 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ รองลงมา

คือ พลงังานนํ้ าขนาดเลก็ มีมลูค่าของการลงทุนอยูท่ี่ 330.00 ลา้นบาท สามารถผลิตไฟฟ้าไดท่ี้ 97.70 

MW ส่วนพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น มีมูลค่าในการลงทุนสูง อยู่ท่ี 24,472 MW แต่สามารถผลิต

กาํลงัไฟฟ้าไดเ้พียง 78.70 MW และผลิตความร้อนไดเ้พียง 2.00 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเท่านั้น  

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าในแง่ของความคุม้ค่าของงบประมาณกบัผลผลิตดา้นพลงังานท่ีสามารถ

ผลิตไดน้ั้น พบว่า พลงังานชีวมวลมีความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิตมากท่ีสุด รองลงมา

คือ พลงังานนํ้ าขนาดเลก็ และพลงังานแสงอาทิตยต์ามลาํดบั และเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาต่อหน่วย

ของแหล่งพลงังานทั้ ง 3 ชนิด พบว่า พลงังานแสงอาทิตยจ์ะมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 

17.42 บาท รองลงมาคือ พลงังานนํ้ า (ขนาดเล็ก) มีต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยู่ท่ี 3.10 บาท และ 

พลงังานชีวมวล มีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยู่ท่ี 2.69 บาท จากขอ้มูลดา้นงบประมาณกบัผลผลิตท่ีได้

จากการลงทุนรวมทั้ งตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยของพลงังานสีเขียวดงักล่าว จึงมีความสอดคลอ้งกับ

นโยบายดา้นพลงังานของประเทศในปัจจุบนัท่ีมุ่งส่งเสริมการผลิตพลงังานจากชีวมวลเป็นหลกั เพ่ือ

ทดแทนการนาํเขา้พลงังานในกลุ่มเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการผลิตพลงังานจากแหล่งพลงังานนํ้ า 

(ขนาดเล็ก) สําหรับการใช้งานในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล และส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีด้าน

การพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือลดตน้ทุนในการติดตั้ ง เพ่ือการนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่าดา้นงบประมาณในการดาํเนินการมากยิง่ข้ึน ตามลาํดบั  

 

6.3  ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัตติามนโยบายพลังงานสีเขียว 

 

 1)  มีความไม่ชดัเจนของกฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานของระดบัสารเจือ

ปนท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการใช้

นโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทย 

 2)  แหล่งพลงังานสีเขียวบางชนิด เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานนํ้ า และชีวมวล มีความ

ผนัผวนเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล  

 3)  การวิจยัและการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศยงัไม่กวา้งขวาง และขาดความ

ต่อเน่ืองทางดา้นงบประมาณท่ีใชใ้นการสนบัสนุน 
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 4)  โครงการดา้นพลงังานสีเขียวขนาดใหญ่ มกัไดรั้บการต่อตา้นจากภาคประชาชน เช่น 

โครงการพลงันํ้ าจากเข่ือนขนาดใหญ่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ดว้ยเหตุผลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และการทาํลายพ้ืนท่ีดั้งเดิม  

 5)  ความไม่ต่อเน่ืองดา้นการบริหารงาน เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผูรั้บผิดชอบในการ

ดาํเนินการดา้นพลงังานบ่อยคร้ัง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

 

6.4  แนวทางในการปฏิบัตติามนโยบายพลังงานสีเขียว 

 

 จากผลการวิเคราะห์ใน บทท่ี 5 สามารถนาํมาสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวได้ โดยจาํแนกเป็นแนวทางท่ีสามารถดาํเนินการไดใ้นระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว ดงัน้ี 

 แนวทางระยะส้ัน 

  1)  แนวทางการสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศ ในทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นการลดการต่อตา้นใน

การดาํเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว และเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัภาคประชาชน 

  2)  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมดา้นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสี

เขียว รวมทั้ งเผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลเหล่านั้นอย่างทัว่ถึง เม่ือประชาชนรับทราบ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องมากข้ึน ประชาชนจะมีการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ เน่ืองจากประชาชนใกลชิ้ดกบัแหล่งพลงังานสีเขียวส่วนใหญ่ท่ีนาํมาใช้

ในการผลิตพลงังานมากกว่าหน่วยงานของภาครัฐ 

  3)  แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการวิจยัในโครงการท่ีมีความเป็นไปได้

ในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวอย่างจริงจงั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการนาํพลงังานสี

เขียวท่ีมีอยูใ่นประเทศมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ งเหมาะสมและคุม้ค่าใน

ดา้นการลงทุนดาํเนินการ 

  4)  แนวทางการสนบัสนุนโครงการท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการดาํเนินการน้อย แต่ให้

ผลประโยชน์มาก และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความเป็นอยูข่องประชาชน 

 แนวทางระยะกลาง 

  1)  แนวทางการเพิ ่มศกัยภาพในการพฒันาดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ 

และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียวโดยภาครัฐ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัในทุก
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ภาคส่วน เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการดาํเนินการ และไม่เกิดความซํ้ าซอ้นกนัของหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบการดาํเนินการ 

  2)  แนวทางส่งเสริมการวิจยัดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว เพ่ือลด

การพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

 แนวทางระยะยาว 

  1)  แนวทางโดยภาครัฐมีการกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

ชัดเจน ทั้ งในส่วนท่ีเป็นมาตรการสนับสนุน มาตราการในการส่งเสริม การติดตามผลการ

ดาํเนินการ เป็นตน้ 

  2)  แนวทางการนาํกฎหมายมาบงัคบัใชใ้นการดาํเนินการดา้นพลงังานสีเขียวอย่าง

จริงจงั เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวไปปฎิบติัใช ้

 

6.5  ข้อเสนอแนะ 

 

 1)  ควรมีการปรับปรุงราคาในการรับซ้ือไฟฟ้า หรือพลงังานท่ีผลิตไดจ้ากแหล่งพลงังานสี

เขียว ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นจริง รวมทั้งการปรับปรุงเง่ือนไขในการรับซ้ือ เพ่ือเป็น

แรงจูงใจใหผู้ผ้ลิตพลงังานจากแหล่งพลงังานสีเขียวมากข้ึน 

 2)  ภาครัฐควรเป็นศนูยก์ลางความรู้ดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งแทจ้ริง โดยการเผยแพร่ขอ้มูล

และความรู้สู่สาธารณะชนอยา่งต่อเน่ือง 
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6.6  แผนภูมสิรุปผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1  แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความสําคัญของพลังงานสี

เ ขียวและวิ เคราะห์นโยบายด้าน

พลงังานสีเขียวในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนํา

นโยบายพลังงานสีเขียวมาใช้เพ่ือลด

ปริมาณกา๊ชเรือนกระจก 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะใน

การดาํเนินการตามนโยบายพลังงานสี

เขียวในประเทศไทย 

ผลการศึกษา 

1. ทางดา้นเศรษฐกจิ ทาํใหภ้าวะ

เศรษฐกจิของประเทศดีข้ึน แทน

การนาํเขา้เช้ือเพลิงกลุ่มพลงังาน

ฟอสซิล  

2. ผลิตผลทางการเกษตร มีมูลค่า

สูงข้ึน และสามารถใช้ประโยชน์

ไดม้ากข้ึนในแง่ต่างๆ 
3. ดา้นการรักษาสิ่งแวดลอ้ม เป็น

การลดมลพิษต่างๆ ท่ีเกดิจากการ

ใชเ้ช้ือเพลิงจากฟอสซิล  

4. ด้านการสาธารณูปโภค เป็น

การส่งเสริมใหชุ้มชนหรือเอกชน

สามารถ ใช้พลั ง ง าน สี เ ขี ย ว 

อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น

สาธารณูปโภคได ้

ข้อเสนอแนะ 

1 ควรมีการปรับปรุงราคาการรับซ้ือไฟฟ้า หรือพลงังานท่ีผลิตไดจ้ากแหล่งพลงังานสีเขียว ให้สอดคล้องกบัต้นทุนการผลิต 

การปรับปรุงเง่ือนไขในการรับซ้ือ  

2. ภาครัฐควรเป็นศูนยก์ลางความรู้ดา้นพลงังานสีเขียวอย่างแทจ้ริง เผยแพร่ขอ้มูลและความรู้สู่สาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง 

แนวทางในการปฏิบตัติามนโยบายพลงังานสีเขยีวในประเทศไทย 

ผลการศึกษา 

1. การส่งเสริมด้านนโยบายพลังงาน

สี เ ขีย ว  จากก ารดํา เ นินก ารตาม

แผนพฒันาดา้นพลงังานจะช่วยทาํให้

ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกลด

นอ้ยลง และจะสามารถลดได้มากข้ึน

เม่ือมีการนําพลังงานสีเขียวมาใช้

อย่างจริงจงั 

2. ดา้นความคุม้ค่าของงบประมาณท่ี

ใช้ในการดาํเนินการพบว่า พลังงาน

ชีวมวลมีความคุม้ค่าของงบประมาณ

ในการลงทุนเม่ือเทียบกบัปริมาณ

พลังงาน ท่ีผ ลิตได้  รองลงมาคื อ 

พลังงานนํ้ าขนาดเล็ก และพลังงาน

แสงอาทิตยต์ามลาํดบั 

ผลการศึกษา 

1. สนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

2. การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้

ดา้นพลงังานสีเขียว การเผยแพร่ข้อมูลอย่าง

ทัว่ถึง 

3. สนับสนุนด้านการวิจัยในโครงการท่ีมี

ความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการ  

4. พฒันากระบวนการในการบริหารจัดการ 

และการดาํเนินการ ใหมี้ความสอดคล้องกนั

ในทุกภาคส่วน 

5. สนับสนุนโครงการท่ีมีการใช้พ้ืนท่ีใน

การดาํเนินการน้อย และให้ประโยชน์มาก 

ส่งผลกระทบนอ้ย 

6. ส่ งเสริมการวิจัยด้าน เทคโนโลยี ท่ี

เกีย่วขอ้งกบัพลงังานสีเขียว  

7. ภาค รัฐก ําหนดมาตรการ ในการ

ดาํเนินการท่ีเกีย่วขอ้งอย่างชดัเจน  

8. นาํกฎหมายมาบงัคบัใชใ้นการดาํเนินการ

ดา้นพลงังานสีเขียวอย่างจริงจงั 
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การคํานวณดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

 

ประเดน็การประเมิน 

คะแนนการประเมิน  

ค่า

IOC 

 

แปล

ผล 

ท่าน

ท่ี 1 

ท่าน

ท่ี 2 

ท่าน

ท่ี 3 

ท่าน

ท่ี 4 

ท่าน

ท่ี 5 

ท่าน

ท่ี 6 

ตอนที่ 1: คาํถามทั่วไปเก่ียวกับพลังงานสีเขียว 

1. การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทยใน

ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. แหล่งพลงังานสีเขียวและเทคโนโลยดีา้น

พลงังานสีเขียวของประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. ขอ้ดีและขอ้เสียของพลงังานสีเขียว +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4. ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวเป็น

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 2: คาํถามเก่ียวกับกระบวนการ/ ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย 

1. ท่านไดมี้ส่วนในการกาํหนดนโยบายดา้น

พลงังานในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว

อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว

เป็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงในการกาํหนดนโยบาย

พลงังานสีเขียว 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4. ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในการ

กาํหนดนโยบายดา้นพลงังานสีเขียว/ การพฒันา

เทคโนโลยดีา้นพลงังานสีเขียว 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 

 

 

 



157 
 

 

ประเดน็การประเมิน 

คะแนนการประเมิน  

ค่า

IOC 

 

แปล

ผล 

ท่าน

ท่ี 1 

ท่าน

ท่ี 2 

ท่าน

ท่ี 3 

ท่าน

ท่ี 4 

ท่าน

ท่ี 5 

ท่าน

ท่ี 6 

ตอนที่ 3: คาํถามเก่ียวกับประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการนํานโยบายพลังงานสีเขียวมาปฏิบัติใช้ 

1. ความเหมาะสมในการดาํเนินการตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวของประเทศไทย ในแง่ของ

งบประมาณท่ีใชแ้ละความคุม้ค่าในการ

ดาํเนินการโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. การใชน้โยบายดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศ

ไทยมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. นโยบายดา้นพลงังานสีเขียว ส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ดา้นพลงังานของประเทศไทยอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 4: คาํถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายพลังงานสีเขียว 

1. ในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวของ

ประเทศไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีปัญหาหรือ

อุปสรรคในการดาํเนินการอยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. จากปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตาม

นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทยท่ี

กล่าวมาขา้งตน้มีวิธีการในการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคที่เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

3. มาตรการใดบา้งท่ีเหมาะสมสาํหรับการ

นาํมาใชใ้นการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศ

ไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

4. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งในการนาํ

นโยบายพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 5: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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เกณฑใ์นการประเมิน  

 เห็นว่าสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 

 ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 

 เห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

การคาํนวณมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

    
N
RIOC 

  

IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

N  หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 



ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสัมภาษณ์ 
 

แนวทางในการปฏิบัตติามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย 

………………………………………………………………………………………… 

ผูใ้หส้มัภาษณ์……………………………………………… 

ตาํแหน่ง…………………………………………………… 

ผูส้มัภาษณ์………………………………………………… 

วนั/ เดือน/ ปี………………………………………………. 

 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือสัมภาษณ์นักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด

นโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียด การดาํเนินการตาม

นโยบายพลงังานสีเขียว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัทาํวิทยานิพนธ ์เร่ือง แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศ

ไทย ตามหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปริญญาโท คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบาย เพ่ือเป็น

แนวทางสาํหรับการปฏิบติัตามนโยบายดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของนโยบายทางดา้นความคุม้ค่าของงบประมาณ และประสิทธิผลของการดาํเนินการตามนโยบาย

พลงังานสีเขียวเอง เพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาแนวทางสาํหรับการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวของ

ประเทศไทยต่อไป ผูว้ิจยัจดัทาํแบบสมัภาษณ์เชิงลึกฉบบัน้ีข้ึนมา เพ่ือใคร่ขอความกรุณาท่านในการ

ตอบแบบสมัภาษณ์เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าประกอบการวิเคราะห์การวิจยัในคร้ังน้ี 

และผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฎในแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็น

ความลบัท่ีสุดหากท่านมีคาํถามหรือสงสยัในคาํถามของแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีกรุณาไดช้ี้แนะผูว้ิจยั

ในส่วนสุดทา้ยต่อไปดว้ย  

          นางสาวปวีนา หีมโหด 

           นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

                                    คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
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คาํช้ีแจงคาํศัพท์ที่ปรากฏในแบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้

พลงังานสีเขียว (Green Energy) หมายถึง พลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น

พลงังานธรรมชาติ ท่ีไม่มีวนัหมดสิ้น ในท่ีน้ีหมายถึงพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซ่ึง

เป็นพลงังานท่ีมาจากแหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนอยูต่่อเน่ืองไม่หมดไป เช่นพลงังานแสงอาทิตย ์ลม นํ้ า 

คล่ืน ชีวมวล ขยะมูลฝอย เป็นต้น โดยในการวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาพลังงานสีเขียว 3 ชนิด

ด้วยกนัคอื พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานนํา้ และชีวมวล ซ่ึงเป็นพลงังานสีเขียวท่ีมีการนาํมาใชเ้ป็น

อนัดบัตน้ๆในประเทศไทย 

…………………………………………………………………………………………. 

คาํช้ีแจง: ขอความกรุณาท่านนกัวิชาการดา้นพลงังาน หรือท่านนักวิชาการในส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดงั

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1  คาํถามท่ัวไปเกีย่วกบัพลงังานสีเขียว 

 1)  การนาํพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทยในปัจจุบนั 

 (1.1)  ดา้นความร้อน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.2)  ดา้นทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.3)  ดา้นการผลิตไฟฟ้า 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (1.4)  ดา้นอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2)  แหล่งพลงังานสีเขียวและเทคโนโลยดีา้นพลงังานสีเขียวของประเทศไทย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3)  ขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํพลงังานสีเขียวมาใช ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4)  ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพลงังานสีเขียวในประเทศไทยเป็นอยา่งไร ตามความคิดเห็น

ของท่าน 

 (4.1)  ดา้นกายภาพ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.2)  ดา้นบริหารจดัการ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.3)  ดา้นเศรษฐกิจ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.4)  ดา้นสงัคม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  คาํถามเกีย่วกบักระบวนการ/ ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบาย 

 1)  ท่านหรือองค์กรของท่านได้มีส่วนในการกาํหนดนโยบายด้านพลังงานในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2)  ขั้นตอนในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว 

 (2.1)  ขั้นการตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการดา้นพลงังานทดแทน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.2)  ขั้นการกาํหนดนโยบายเพื่อใหมี้แนวทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.3)  ขั้นการกาํหนดแผนการดาํเนินการ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.4)  ขั้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.5)  ขั้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (2.6)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3)  ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงในการกาํหนดนโยบายพลงังานสีเขียว 

 (3.1)  ดา้นการบริหารจดัการ/ ประสิทธิภาพ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.2)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.3)  ดา้นเศรษฐกิจ งบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.4)  ดา้นสงัคม  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.5)  ดา้นเทคโนโลย ี

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.6)  ดา้นการเมือง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (3.7)  ดา้นต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.8)  ดา้นกฎหมาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.9)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4)  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานสีเขียว/ การ

พฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานสีเขียว  

 4.1)  ขั้นการตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการดา้นพลงังานทดแทน 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.2)  ขั้นการกาํหนดนโยบายเพื่อใหมี้แนวทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.3)  ขั้นการกาํหนดแผนการดาํเนินการ  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.4)  ขั้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (4.5)  ขั้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3  คาํถามเกีย่วกบัประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการนํานโยบายพลงังานสีเขียวมาปฏิบตัใิช้ 

 1)  ความเหมาะสม (ความสําเร็จ) ในการดาํเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของ

ประเทศไทย ในการดาํเนินการของโครงการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (1.1)  ดา้นการบริหารจดัการ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.2)  ดา้นการใชท้รัพยากร/ ส่ิงแวดลอ้ม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.3)  ดา้นงบประมาณ (คุม้ค่า) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.4)  ดา้นบุคลากร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.5)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (1.6)  ดา้นเทคโนโลย ี

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.7)  ดา้นเศรษฐศาสตร์ (คุม้ทุน) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2)  การใช้นโยบายด้านพลงังานสีเขียวในประเทศไทยมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ตามความคิดเห็นของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3)  นโยบายดา้นพลงังานสีเขียว ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ดา้นพลงังานของประเทศไทยอยา่งไร 

 (3.1)  ดา้นการบริหารจดัการ (ประสิทธิภาพ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.2)  ดา้นความเช่ือมัน่ของประชาชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.3)  ดา้นการประหยดัพลงังาน (ความคุม้ทุน) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (3.4)  ดา้นการอนุรักษ/์ ความย ัง่ยนืของทรัพยากร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (3.5)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 4  คาํถามเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว 

1)  ในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบนัมี

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการอยา่งไร 

 (1.1)  ดา้นการบริหารจดัการ/ ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.2)  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.3)  ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.4)  ดา้นกฎหมาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (1.5)  ดา้นต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (1.6)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2)  จากปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตามนโยบายดา้นพลงังานสีเขียวของประเทศ

ไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีวิธีการในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

 (2.1)  ดา้นการบริหารจดัการ/ ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.2)  ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.3)  ดา้นการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.4)  ดา้นกฎหมาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (2.5)  ดา้นต่างประเทศ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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 (2.6)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3)  มาตรการอ่ืนใดบา้งท่ีเหมาะสมสาํหรับการนาํมาใชใ้นการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

การปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศไทย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4)  ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งในการนาํนโยบายพลงังานสีเขียวมาใชใ้นประเทศไทย 

 (4.1)  ในแง่ของผูก้าํหนดนโยบาย 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.2)  ในแง่ของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัใช ้

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 (4.3)  อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณสาํหรับความร่วมมือของท่าน 

        ผูว้ิจยั 



 
 

ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล     นางสาวปวีนา หีมโหด 

 

ประวตักิารศึกษา    วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

      ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 

 

ประสบการณ์ทํางาน    พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั 

      R&D Scale up process 

      บริษทัสถาบนัวิจยัศาสตร์ดา้นความงาม 

      เพ่ือสุขภาพ จาํกดั 
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