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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นการนำาเสนอแนวคิดของผู้เขียนจากประสบการณ์ท่ีได้ไปศึกษาและดูงานใน 

ต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	ระหว่างพลังงานสิ้นเปลือง	พลังงานทางเลือก	และพลังงานทดแทน	เพื่อเป็น

แนวทางหนึ่งของการเลือกวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

มีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า	 อุปสรรคสำาคัญในการจัดการพลังงานชุมชนคือ	 การขาดการสนับสนุน 

งบประมาณในการพัฒนาแหล่งพลังงานในชุมชน	กับการขาดความตระหนัก	ความรู้	 และความเข้าใจ	 ในการม ี

ส่วนร่วมในการจดัการพลงังานชมุชนของชมุชนต่างๆ	ดังนัน้	ผูเ้ขยีนจงึมแีนวคดิรปูแบบในการพฒันาแหล่งพลังงาน

แบบผสมผสานท่ีเหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	 เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้นำาชุมชนในแต่ละ

ภูมิภาคสามารถพิจารณาเป็นทางเลือกในการกำาหนดนโยบายการจัดการพลังงานที่เหมาะสม	

สืบเนื่องจากความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้สร้างขึ้นในแต่ละ

ภมูภิาคของประเทศไทยมผีลต่อการจดัการพลงังานชมุชน	ผูเ้ขยีนจงึมแีนวคดิในการบรูณาการเทคโนโลยแีบบผสม

ผสานระหว่างเทคโนโลยีชนบทและเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าด้วยกันตามลักษณะทางภูมิประเทศและลักษณะทาง 

ภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน	โดยที่ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันตก	และ

ภาคกลาง	จะเป็นพ้ืนทีท่ีม่กีารพฒันาแหล่งพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทดแทนจากแหล่งนำา้ธรรมชาติ	กระแสลม

บริเวณพื้นที่ราบ	ช่องเขา	ยอดเขา	ในรูปแบบการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานได	้สำาหรับภาคตะวันออก

และภาคใต้มพีืน้ท่ีทะเล	จงึมคีวามเหมาะสมในการพฒันาแหล่งพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทดแทนจากทะเล 

โดยการใช้ประโยชน์บนพื้นท่ีว่างบนทะเลโดยการสร้างโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานบนแท่นลอยนำ้ากลางทะเลได้	 

ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง	 จะเป็นการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนได้	 ดังนั้น	

รปูแบบทีเ่หมาะสมในการพฒันาแหล่งพลงังานในแต่ละภมูภิาคโดยการพจิารณาศกัยภาพทางภมูศิาสตร์ประยกุต์
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ในรูปแบบพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม	ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชวีติในแต่ละชมุชนในการเพ่ิมศกัยภาพของการพ่ึงพาตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ค�าส�าคัญ:	รูปแบบที่เหมาะสม	การพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสาน	แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

Abstract

The	article	presents	a	concept	regarding	an	appropriate	format	for	the	development	

of	an	environmental-friendly	hybrid	energy	source	of	each	region	in	Thailand.	The	presented	

concept	is	from	the	author’s	experience	based	on	the	studied	tours	abroad.	The	key	feature	

is	to	balance	wasteful	energy,	alternative	energy	and	renewable	energy	for	sustainable	energy	

planning	in	Thailand.

A	recent	study	found	that	the	main	obstacles	in	community	energy	management	are	

as	follows:	a	lack	of	financial	support	to	develop	energy	sources	in	the	community,	lack	of	

awareness,	and	lack	of	knowledge	as	well	as	understanding	in	participating	among	constituents	

in	community	energy	management.	Therefore,	the	author	proposes	a	model	for	developing	

a	hybrid	energy	source	that	 is	suitable	for	each	region	in	Thailand	to	be	an	alternative	for	

community	leaders	in	each	region	can	consider	an	alternative	way	to	set	appropriate	energy	

management	policies.

Due	to	differences	in	the	natural	environment	and	man-made	environment	in	each	

region	of	Thailand,	these	impacts	community	energy	management.	The	author	has	the	idea	of	

integrating	hybrid	technology	between	rural	technology	and	current	technology,	according	to	

the	different	geographical	and	climatic	characteristics	of	each	region.	The	North,	the	Northeast,	 

the	West	and	the	Central	Region	are	the	areas	that	are	developed	as	a	renewable	energy	

source	and	energy	sources	from	natural	water	sources,	wind	currents,	flat	areas	in	the	form	of	

hybrid	energy	source	development.	The	southern	and	eastern	regions	have	the	appropriate 

developing	hybrid	energy	sources	from	the	sea	by	creating	a	hybrid	power	plant	on	a	floating 

platform	 in	 the	 sea.	 Under	 continuous	management	 processes,	 this	will	 be	 a	 sustainable	

community	energy	development.	Therefore,	the	appropriate	model	for	the	development	of	

energy	sources	of	each	region	by	considering	the	geographic	potential	in	the	form	of	renewable	

energy	and	alternative	energy.	Since	this	is	an	environmentally-friendly	approach,	It	will	affect	

the	quality	of	life	in	each	community	to	increase	the	potential	of	self-reliance	appropriately.

KEYWORDS:	Suitable	Form,	Hybrid	Energy	Source	Development,	In	Each	Region	of	Thailand
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บทน�า

สิ่งมีชีวิตที่กำาเนิดบนโลกทุกชนิดภายใต้กฎ

แห่งธรรมชาติถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานในรูปแบบ

ต่างๆ	 พลังงานจึงเป็นสิ่งจำาเป็นขั้นพื้นฐานที่สำาคัญ

ของการดำารงชีวิตเพื่อความอยู ่รอดของสิ่งมีชีวิต 

ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้	วิวัฒนาการของพลังงาน

ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่กำาเนิดโลก	 สิ่งมีชีวิตยุคแรกท่ีกำาเนิด

บนโลกรู้จักการใช้พลงังานจากดวงอาทติย์	จวบจนถงึ 

ยคุหนิใหม่	(New	Stone	Age)	มนษุย์เริม่มกีารรวมตวั 

และตั้งถิ่นฐาน	 มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการไล่ล่า

เป็นการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก	 จึงเป็นจุดเริ่มต้น

ของการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ	 ออกมาอย่าง

ต่อเนือ่ง	ปัจจบัุนมกีารพฒันาเทคโนโลยพีลงังานอย่าง 

หลากหลาย	 จวบจนได้เกิดนวัตกรรมการจัดการ 

พลังงานใหม่ๆ	ขึ้นมาอย่างมากมาย	พลังงานที่นำามา

ใช้ในชีวิตประจำาวันปัจจุบันแบ่งออกได้	 3	 รูปแบบ	

(สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า,	2557)	คือ

1.	 พลังงานสิ้นเปลือง	 (Conventional	

Energy)	เป็นพลงังานทีเ่กดิจากการทบัถมของอนิทรย์ี

สารเป็นระยะเวลาล้านๆ	ปี	เป็นพลงังานทีน่ำามาใช้แล้ว

ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ทันเวลา	ได้แก่	นำ้ามัน	ก๊าซ

ธรรมชาติ	ถ่านหิน	หินนำ้ามัน	ทรายนำ้ามัน	เป็นต้น

2.	 พลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 

Energy)	 เป็นพลังงานที่ได ้จากแหล่งต่างๆ	 ใน

ธรรมชาติ	 ได้แก่	 ความร้อนจากแสงอาทิตย์	 กระแส

ลม	กระแสนำ้า	ความร้อนใต้ภิภพ	คลื่นทะเล	พลังงาน

ขยะ	เป็นต้น

3.		 พลั งงานทดแทน	 (Al ternat ive	 

Energy)	 เป็นพลังงานท่ีนำามาใช้แทนพลังงานสิ้น

เปลืองโดยการประยุกต์พลังงานหมุนเวียนมาเป็น

พลงังานทดแทน	ได้แก่	พลงังานนำา้จากเขือ่น	พลงังาน

กังหันลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานชีวมวล	

พลังงานนิวเคลียร์	พลังงานไฮโดรเจน	เป็นต้น

พลังงานทั้ง	 3	 รูปแบบได้มีวิวัฒนาการของ

การพัฒนาพลังงานในแต่ละยุค	 ผู้เขียนขอนำาเสนอ 

การจัดลำาดับของช่วงเวลา	(Time	Periods)	ตามยุค

ของการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่อนาคต	 ตามยุคสมัย

ความต้องการของประชาคมโลก	 โดยแสดงถึงแหล่ง

พลังงานต่อความต้องการของประชากรในแต่ละยุค

สมัย

การพัฒนาพลังงานในยุค	 1.0	 เริ่มตั้งแต	่

8,000–5,000	 ปีก่อนคริสตกาล	 ถึงคริสต์ศตวรรษ 

ที	่17	เป็นยคุแห่งการค้นพบพลงังาน	มนษุย์ได้เริม่รูจ้กั

การใช้พลังงานเพื่อการเกษตรกรรม	(Labor	Period)	

โดยเน้นพลังงานจากธรรมชาติ	 (Natural	 Energy)	

และมีการประยกุต์การสร้างเครือ่งผ่อนแรงต่างๆ	ออก

มาเพือ่ประโยชน์ในการสร้างผลผลติทางเกษตรกรรม	

จึงจัดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านพลังงาน	

โดยการนำาพลังงานจากธรรมชาติมาแปรรูปใช้งาน

โดยตรง

ในยุค	 2.0	 เป็นยุคที่เริ่มมีการค้นพบทาง

วิทยาศาสตร์	 มนุษย์ได้เปล่ียนแปลงวิถีการผลิต

จากเดิมที่ เคยใช้พลังงานจากธรรมชาติโดยตรง

และเครื่องมือง่ายๆ	 มาเป็นเครื่องจักรกลในระบบ

โรงงานอุตสาหกรรม	 โดยเร่ิมมีการใช้พลังงานใน 

ภาคอุตสาหกรรมเบา	 (Machine	 Period)	 ในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่	 18-19	 (บริษัท	 แมนูแฟคเจอร	์ 

โอเวอร์ฮอล์	 ราพิด	 แอนด์	 ออฟติมอล	 จำากัด,	

ม.ป.ป.)	 มีการแปรรูปเชื้อเพลิงพลังงานส้ินเปลือง 

มาใช้กบัเครือ่งจกัรกลผ่อนแรง	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในกระบวนการผลิตในยคุของการปฏวิติัอตุสาหกรรม

ในระยะแรก	 (1st	 Industrial	 Revolution)	 จัดเป็น 

ยุคของจักรกลไอนำ้า

ยุค	 3.0	 มนุษย์มีพัฒนาระบบคมนาคม

และการสื่อสาร	 (บริษัท	แมนูแฟคเจอร์	 โอเวอร์ฮอล	์ 

ราพิด	แอนด์	ออฟติมอล	จำากัด,	ม.ป.ป.)	ด้วยระบบ
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คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในช่วงคริสต์ศตวรรษ 

ที	่19–20	มกีารพฒันาพลงังานเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม

หนัก	 (Electronics	Period)	มีการปรับปรุงรูปแบบ

พลังงานสิ้นเปลือง	 มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	

และการพัฒนาพลังงานแบบผสมผสาน	 (Hybrid	

Energy)	จัดไดว้่า	เป็นยุคของการปฏิวัตอิุตสาหกรรม

ในระยะสอง	(2nd	 Industrial	Revolution)	ที่มีการ

พฒันาระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาควบคมุการทำางานของ 

เครื่องจักรกล	 ทำาให้โลกมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น	 

จึงเป็นจุดเริ่มต ้นของการพัฒนานวัตกรรมด้าน

พลังงานรูปแบบต่างๆ	ออกมา

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 20–21	 เป็นยุค

ปัจจุบันที่มีการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงาน

สีเขียว	 ยุคนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสู ่ระบบดิจิทัล	

(Digital	 Period)	 เต็มรูปแบบ	 จึงเป็นการพัฒนา

พลังงานในยุค	 4.0	 ซึ่งเป็นการบูรณาการระบบ

จักรกลไฟฟ้า	 (Electrical	Machinery)	 และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 Communi-

cation	 Technology)	 เข้าด้วยกัน	 เป็นระบบไฟฟ้า

อัตโนมัติเต็มรูปแบบ	 ทำาให้โลกเช่ือมต่อกันมากขึ้น

และเร็วขึ้น	 เทคโนโลยียุคนี้จะใช้พลังงานในการ 

ขับเคลื่อนมากขึ้น	 จึงเป็นยุคของการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ	ยุคนี้จึงมีการพัฒนาแหล่งพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อรองรับการบริโภค

พลงังานทีเ่พิม่ขึน้	จดัได้ว่าเป็นการปฏวิตัอิตุสาหกรรม

ในระยะสาม	 (3rd	 Industrial	 Revolution)	 ซึ่งเป็น 

จดุเริม่ต้นของการพฒันานวตักรรมด้านพลงังานทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยเน้นเทคโนโลยสีะอาด	(Clean	

Technology)	 และเริ่มมีการพัฒนาแหล่งพลังงาน 

ในแต่ละชุมชน	 เพ่ือให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	 (รัชดา	

เจียสกุล,	2561)

การพัฒนาพลังงานในยุค	 5.0	 เป็นสิ่งที่

กำาลังจะเกิดขึ้น	 โดยผู้เขียนมีแนวคิดมุมมองเสนอว่า	 

นับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที	่21	เป็นต้นไป	จะเป็น

ยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	

intelligence	 technology)	 เป็นยุคที่มีการพัฒนา

นวัตกรรมพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเต็ม

รูปแบบ	 โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะปัญญา

ประดิษฐ์สมองกล	(Artificial	Intelligence	Period)	

มาบูรณาการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบเคร่ืองจักรกล	 ทำาให้เคร่ืองจักรกลสามารถ

ทำางานได้เองโดยอัตโนมัติ	 (Coleman,	 2018)	 

ผู้เขียนจึงขอเสนอว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน

ระยะสี	่(4th	Industrial	Revolution)	ที่มีการพัฒนา

เทคโนโลยีอัจฉริยะ	(Smart	Technology)	ทุกระบบ

ที่มีความสัมพันธ์กับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์	 รวม

ถึงเป็นยุคของการใช้พลังงานแบบผสมผสานระหว่าง

พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบ	

ภายใต้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	 (Smart	 Grid	

Network)	 ที่จะถูกควบคุมการจัดการพลังงานอย่าง

เป็นระบบสู่ทุกชุมชน	 ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีมากขึ้น	

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ต่างๆ	 ท่ัวโลกในยุคปัจจุบัน	 ทำาให้เกิดวิกฤตการณ์

พลังงานของแร่เชื้อเพลิง	 (Mineral	 Fuel)	 หรือเชื้อ

เพลิงฟอสซิล	 (Fossil	 Fuel)	 ท่ีมีอยู่เดิมจากที่ได้ขุด

ข้ึนมาใช้กนัอย่างมากมายต้ังแต่	ค.ศ.	1750	เป็นต้นมา	

ได้ก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ด้านสิง่แวดล้อมทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของประชาชน

และชุมชนทั่วโลก	(อาคม	รวมสุวรรณ,	2557)

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 รัฐบาลไทยได้ประกาศ

นโยบายประเทศไทย	 4.0	 ซ่ึงเป็นตัวแบบ	 (Model)	

ในการพัฒนาประเทศไทยโดยการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	

(Value-Based	 Economy)	 ในทุกด้าน	 เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน	 (ไขรหัส	 “ประเทศไทย	
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4.0”	 สร้างเศรษฐกิจใหม่	 ก้าวข้ามกับดักรายได ้

ปานกลาง,	2559)

การพัฒนาสาธารณูปโภคทุกด ้านล ้วน

จำาเป็นต้องใช้พลังงาน	 ดังจะเห็นได้จากการพัฒนา

เครือข่ายการสื่อสาร	 การคมนาคม	 เมืองอัจฉริยะ	 

นิคมอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 โดยที่นวัตกรรมต่างๆ	 

ที่จะนำามาใช้เป็นระบบอัจฉริยะ	 ล้วนต้องใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานสำาคัญ	 ดังนั้น	 ประเทศไทย

จึงจำาเป็นต้องคิดทบทวนในการวางแผนยุทธศาสตร์

ด้านปริมาณพลังงานหลักและพลังงานสำารองที่ต้อง

พึ่งพาตนเองได้	 โดยการคิดค้นและพัฒนาแหล่ง

พลังงานเพิ่มเติมภายในประเทศ	 ในรูปแบบพลังงาน

หมุนเวียน	พลังงานทดแทน	และพลังงานผสมผสาน	

(มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม,	2557)

อุปสรรคในการจัดการพลังงาน

การพัฒนาแหล่งพลังงานสำาหรับชุมชน

จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศไทย	 ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน

ในแต่ละชุมชนในประเทศไทย	ได้มีการดำาเนินการมา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	เป็นต้นมา	ผลดำาเนินการที่ออก

มาพบว่า	ชมุชนยงัขาดการมส่ีวนร่วม	เนือ่งจากปัญหา

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาจากการขาดการส่งเสริม

และสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในเรื่องของงบประมาณ	

วัสดุ	 อุปกรณ์	 ความรู ้	 และความเข้าใจที่แท้จริง 

ในการวางแผนพลังงานชุมชนในแต่ละท้องถิ่น	 

(วิสาขา	ภู่จินดา,	2555)

ในการจดัการพลงังานชมุชน	(Community	

Energy	 Management)	 การสร้างความเข้าใจใน

แต่ละชุมชนจึงเป็นประเด็นสำาคัญ	 เพื่อให้ชุมชนได้

เข้าใจแผนพลังงานของประเทศไทยที่มีความจำาเป็น

ต้องสร้างแหล่งพลังงานสำารองขึ้นมา	 (Backup	

Power	 Sources)	 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ชุมชนต่างๆ	มีความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างทัศนคติ

ที่ถูกต้อง	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาแหล่งพลังงานสำารองในชุมชน	 โดย 

การบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง

กันไปตามสังคมและภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาค	 

จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสาธารณูปโภค 

พื้นฐานในชุมชน	 ในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้	

(วิสาขา	ภู่จินดา,	2552)

กระบวนการสร้างความร่วมมือการมีส่วน 

ร่วมของชุมชนจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนา 

พลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาค	ในเบื้องต้นหน่วยงาน 

รับผิดชอบในภาครัฐจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อเท็จจริงในเรื่องวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

และอนาคตเพือ่ให้ชมุชนได้เหน็ภาพและมคีวามเข้าใจ 

ในสถานการณ์น้ันๆ	 ไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤต

พลังงานชุมชนในอนาคต	 รวมถึงเหตุผลในความ

จำาเป็นที่ต ้องให้ความร่วมมือในการสร้างแหล่ง

พลังงานสำารองเพื่อพึ่งพาตนเองได้ในชุมชนของ 

ตนเอง	 โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 

(Community	 Brain	 Storming)	 และการร่วม 

วางแผนของชุมชน	 เพื่อหาข้อสรุปในการบูรณาการ 

ร ่วมกับการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	 เมื่อได้ดำาเนินการตามแผน

งานแล้ว	 ก็มีการติดตามวิเคราะห์และประมวลผล	 

เพ่ือแก้ไข	 ปรับปรุง	 ต่อยอดต่อไป	 (เพชรอำาไพ	 

มงคลจิรเดช,	 ศุภรานันท ์ 	 ดลโสภณ,	 สุชาดา	 

กิจเกิดแสง,	 และ	 พิทักษ์	 ศิริวงศ์,	 2557)	 ดังแสดง 

ในภาพที	่1
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สถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทย

จากสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศ 

ไทย	มีการใช้พลงังานมากกว่าท่ีผลติได้ภายใน	ประเทศ	

สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ 

ขยายตัวของเมืองในภูมิภาคต่างๆ	ทำาให้ต้องพัฒนา

ระบบสาธารณปูโภคเพือ่รองรบัการพฒันาในทกุด้าน 

ทำาให้แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเติบโต

อย่างมากในอนาคต	 ประเทศไทยจึงมีแผนรองรับ

วิกฤตการณ์ด้านพลังงานโดยคาดการณ์ประมาณ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อขยาย

กำาลังการผลิตไฟฟ้าที่มีต ้นทุนตำ่าภายใต้เงื่อนไข

สิ่งแวดล้อมและอุปทานของแหล่งพลังงาน	 ส่งผล 

ให้เกิดโครงการร่วมลงทุนการผลิตไฟฟ้ากับประเทศ

เพื่อนบ้านประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมา	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ประเทศกัมพูชา	 และ

ประเทศมาเลเซีย	 จึงเป็นการสะท้อนถึงการวางแผน

พัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า	 (Power	 Generation	 

Expansion	 Planning)	 โดยการพึ่งพาพลังงานจาก

ต่างประเทศ	อนัเป็นสาเหตขุองปัญหาความมัน่คงด้าน

พลงังานในระยะยาว	ส่งผลต่อเสถยีรภาพของประเทศ	

(ศศิมา	วงษ์เสรี,	2556)	

จากข้อมูลรายงานสถานการณ์พลังงานของ

ประเทศไทย	ช่วง	6	 เดือนแรกของปี	พ.ศ.	2561	ที่

ผ่านมาของสำานกันโยบายและแผนพลงังาน	กระทรวง

พลังงาน	 ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้นำ้ามันกลุ่มเบนซิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.50	 กลุ่มดีเซลร้อยละ	 2.00	 และ

การใช้ไฟฟ้าร้อยละ	2.40	ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ 

เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ดังนัน้	แนวทางการแก้ไขปัญหา

คอื	การแสวงหาแหล่งพลังงานหลกัเพิม่เตมิ	และแหล่ง

พลังงานสำารองเพิ่มเติม	 เพ่ือให้การจัดการพลังงาน

ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 จึงได้มีการ

ดำาเนินนโยบายมหภาคของกระทรวงพลังงานข้ึน

มาซึ่งเป็นการกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม 

ทัง้ประเทศ	(นโยบายพลงังานชมุชน	&	ตวัอย่างชมุชน

ต้นแบบ	2016,	ม.ป.ป.)	จึงส่งผลถึงรูปแบบของการ

จัดการพลังงานโดยแยกออกเป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ	 

การจัดการพลังงานแบบมหภาค	 (Macro	 Energy	

Management)	 เป็นกรอบการจัดการ	 พลังงาน

ครอบคลมุแต่ละภมูภิาคของประเทศ	และการจดัการ

พลังงานแบบจุลภาค	(Micro	Energy	Management)	

จะเป็นกรอบการจัดการพลังงานในแต่ละชมุชนแต่ละ

ท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของชุมชน

เสนอความคิดเห็น

ข้อมูลข่าวสาร

วิเคราะห์ประมวลผล

การวางแผนงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
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จากรายงานผลการดำาเนินงานป	ีพ.ศ.	2558	

ของกระทรวงพลังงาน	 ประเทศไทยมีความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ	 1,200	 เมกะวัตต์	 ได้มี

กำาลงัการผลติไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกัจากแหล่ง 

เชื้อเพลิงต่างๆ	ประมาณ	21,270	เมกะวัตต์	สำาหรับ

แหล่งพลังงานสำารองมกีำาลังการผลิตไฟฟ้าสำารองจาก

แหล่งเชื้อเพลิงหมุนเวียนประเภทต่างๆ	 ประมาณ	

1,150	เมกะวัตต์	มาจากการจัดการพลังงานในแต่ละ

ชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	 (กระทรวง

พลังงาน,	2558)	ดังแสดงในตารางที	่1

ตารางที่ 1	โรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ

พลังงานหลัก พลังงานส�ารอง

แหล่งเชื้อเพลิง จ�านวน แหล่งเชื้อเพลิง จ�านวน

ถ่านหิน 3 เขื่อน 15

นำ้ามันดีเซล 1 นำ้ามันดีเซล 1

นำ้ามันเตา 3 ความร้อนใต้ภิภพ 1

นำ้ามันปาล์มดิบ 1 กังหันลม 6

แก๊สธรรมชาติ 13 เซลล์แสงอาทิตย์ 21

เขื่อน 7 ก๊าซชีวภาพ -

กังหันลม 2 ขยะ -

ที่มา: กระทรวงพลังงาน	(2558)

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองและ

การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย	 ทำาให ้มี

ความต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	

กระทรวงพลังงานจึงได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มกำาลัง

การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ	77,211	 เมกะวัตต์

ภายในป	ีพ.ศ.	2580	ตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า

ป	ีพ.ศ.	2561-2580	(PDP2018)	จะเห็นว่า	ในระยะ

เวลา	18	ป	ีประเทศไทยจะมีความต้องการใช้กระแส

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง	3	เท่า	(กระทรวงพลังงาน,	2562)	

แนวคิดการจัดการพลังงานในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะมีแหล่งนำ้ามันดิบ	 ก๊าซ-

ธรรมชาติ	 และถ่านหิน	 เป็นแหล่งพลังงานหลักของ

ประเทศ	 แต่ก็ยังมีการนำาเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม

เติม	 เนื่องจากกำาลังการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบ

ยังไม่เพียงพอ	 เมื่อพิจารณาปริมาณปิโตรเลียม 

ที่เหลืออยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่ถูกค้นพบแล้ว	 โดย

สามารถผลิตได้ด้วยแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและ

กฎระเบียบที่มีอยู่	ดังนั้น	ประเทศไทยจึงต้องทำาการ

สำารวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ	 มาเพิ่มเติม	 เช่น	 การ

เปิดสัมปทานรอบใหม่	 การพิจารณาแนวทางพัฒนา

แหล่งปิโตรเลยีมสำาหรบัสมัปทานในพืน้ทีผ่ลติทีก่ำาลงั

หมดอายุลง	 และการเจรจาพ้ืนท่ีทับซ้อนทางทะเล

ไทย-อาเซียน	 เป็นต้น	 จึงมีความสำาคัญมากต่อความ
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ม่ันคงทางพลังงานของประเทศซึ่งทำาให้มีการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่าง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน	 (เรื่องท่ีควรรู ้เกี่ยวกับปริมาณ

สำารองปิโตรเลียม,	2557)

การจะก ้าวผ ่านไปสู ่ประเทศไทย	 4.0 

ได้นั้น	 ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล	 จะเห็นว่า	 

งบประมาณการพัฒนาแหล่งพลังงานทางด้าน

ปิโตรเลียมนับวันจะสูงข้ึนเรื่อยๆ	 จึงมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแหล่งพลังงานทดแทนเข้า

มาเพิ่มเติม	 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทดแทน

เพ่ิมเติมที่มีประสิทธิภาพสูงคงหนีไม่พ้นโรงไฟฟ้า

พลงังานนวิเคลยีร์	เพราะจะเป็นแหล่งพลงังานสะอาด

ที่มีราคาถูก	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเตาปฏิกรณ์

นิวเคลยีร์ฟิชชนั	(Nuclear	Fission)	ทีม่รีะบบควบคมุ

มลภาวะต่อสิง่แวดล้อมได้ปลอดภยัมากยิง่ขึน้	รวมถงึ

มีการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชัน	(Nuclear	 

Fusion	Power	Plant)	ทีจ่ะเป็นแหล่งพลงังานสะอาด

ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากขึ้นมาเป็นทาง

เลือกหน่ึงในอนาคตอันใกล้	 อย่างไรก็ตาม	 การนำา

พลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น	 จะต้อง

มีการพิจารณาถึงผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม

รวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม	 (สุวนันท์	

คีรีวรรณ,	2561)

สำาหรับประเทศไทย	 ตามแผนพัฒนาแหล่ง

พลังงานหลักภายในป	ีพ.ศ.	2563–2564	ได้กำาหนด

ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีกำาลัง

ผลิตไฟฟ้าโรงละอย่างน้อย	1,000	เมกะวัตต์	จำานวน	

5	โรง	(ไอลอว์,	2559)	เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์

ปัจจุบันแล้ว	จะเห็นว่าไม่น่าจะสร้างได้ทัน	เนื่องจาก

ปัญหาการสื่อสารข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนกับกลุ่ม	 NGO	 

รวมถึงประชาชนไม่มั่นใจผลกระทบที่อาจจะเกิด

ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมดังนั้น	 โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร ์จะเกิดขึ้นได ้	 เมื่อประชาชน 

มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงทางเทคนิค	 มีความมั่นใจ

ในกระบวนการความปลอดภัย	 และมีความชัดเจน

ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบต่อชุมชน	

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา

คือ	เพื่อให้เป็นไปตามแผนภายในปี	พ.ศ.	2564	ที่ได้

กำาหนดไว้	มีดังนี้	

1.	 ในเบื้องต้นประเทศไทยจำาเป็นต้องมี

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชันอย่างน้อย	 

1	โรง	โดยพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน	 แหล่งนำ้า	

แหล่งท่องเที่ยว	เส้นทางคมนาคม	ภูเขาไฟ	รอยเลื่อน

ท่ียังมีพลัง	 และบริเวณที่มีโอกาสเกิดสึนามิ	 พ้ืนที่ 

เหมาะสมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ	 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคตะวันออก	 (ธเนศ	กองประเสริฐ,	

2555)	 ดังนั้น	 พ้ืนที่เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์แห่งแรกได้	 น่าจะเป็นพื้นที่ในเขตจังหวัด

นครราชสีมาหรือจังหวัดปราจีนบุรี	 หลังจากป	ี 

พ.ศ.	2564	ผ่านไปแล้ว	เทคโนโลยโีรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

แบบฟิวชันอาจจะพัฒนาขึ้นไปมาก	

ดังนั้น	 ตามแผนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ส่วนที่เหลืออีก	 4	 โรง	 ควรจะใช้เทคโนโลยีใหม่เป็น 

โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลียร์แบบฟิวชนั	โดยกระจายไป

สู่พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคตะวนัออก	และ

ภาคใต้	ประกอบด้วยพ้ืนทีเ่ขตจงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดั

มหาสารคาม	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 จังหวัดนครสวรรค์	

จังหวัดตราด	 จังหวัดจันทบุรี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และจังหวัดพัทลุง	 ซ่ึงจะ

เป็นการตอบโจทย์การจัดการพลังงานแบบมหภาค	

สร้างความม่ันคงทางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานใน

ประเทศอย่างยั่งยืนได้	

2.	 ในการจัดการพลังงานแบบจุลภาคที่

พฒันายทุธศาสตร์ความมัน่คงด้านพลงังานของชมุชน	

ไม่มีความจำาเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
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ฟอสซิลหรือการตัดไม้ทำาลายป่าเพื่อสร้างเข่ือนหรือ

ฝายทดนำ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า	 เพราะจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน	ดังนั้น	การพัฒนา

แหล่งพลังงานชุมชนสามารถสร้างได้จากพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทนได้	 อีกทั้งยังเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ในแต่ละภูมิภาคด้วย	

3.	 การส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ัง

ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน	 	 พิจารณาได้จาก

วิกฤตพลังงานกรณีศึกษา	 2	 กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปี	

พ.ศ.	 2554	 คือ	 ภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น	 และ

มหาอุทกภัยในประเทศไทย	ซึ่งทั้ง	2	เหตุการณ์ทำาให้

ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง	 สำาหรับ

ประเทศไทยไม่ได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างแหล่ง

จัดเก็บพลังงานสำารองในแต่ละครัวเรือน	 (Home	

Energy	Storage)	เมื่อมีเหตุเกิดภัยพิบัติมาถึง	ระบบ

สาธารณูปโภคล่มสลาย	 ก็จะเกิดความทุกข์ยากและ

ไม่สามารถทีจ่ะพึง่พาตนเองได้	แต่สำาหรบัในประเทศ

ญี่ปุ่น	 คนญี่ปุ่นอยู่ได้เพราะมีแหล่งพลังงานสำารองใช	้

สืบเนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมให้มีการ

สร้างแหล่งจัดเก็บพลังงานสำารองจากแหล่งพลังงาน

ทดแทนในแต่ละครวัเรอืน	ซึง่สามารถเกบ็ไว้ใช้ในกรณี

ฉุกเฉินได้	ดังแสดงในภาพที	่2

ภาพที่ 2	การจัดเก็บแหล่งพลังงานสำารองในบ้าน
ที่มา: Twomey	(2017)

ดังนั้น	 การส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ัง

ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนท่ีแปลงเป็นกระแส	

ไฟฟ้ามาจากแผงโซล่าเซลล์	(Solar	Rooftop)	กังหัน

ลม	 (Wind	Energy)	 รวมถึงการจัดเก็บพลังงานจาก

ชีวมวล	 (Biomass)	 เพราะนอกจากจะเป็นการสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานในครัวเรือนแล้ว	ยังสามารถ

ต่อยอดไปสู่ความมัน่คงพลังงานชมุชนด้วย	ผลทีไ่ด้คอื	

เป็นการสนับสนุนแหล่งพลังงานสำารองของประเทศ	

ทำาให้ลดภาระการผลิตพลังงานของแหล่งพลังงาน

หลักลงได้	 (มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม,	 ม.ป.ป.)	

ดังแสดงในภาพที	่3
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พลังงานลม	พลังงานนำ้า	พลังงานชีวมวล	เป็นต้น

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง	 ลาดลงจากทิศตะวันตก

ไปทิศตะวันออก	 มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา	

(ภมูศิาสตร์ประเทศไทย,	ม.ป.ป.)	ดังนัน้	แหล่งพลงังาน

สำารองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาได้	 คือ	 พลังงานแสง

อาทิตย์	 พลังงานลม	 พลังงานนำ้า	 พลังงานชีวมวล	

เป็นต้น	

พื้นที่ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็น

พื้นที่ราบลุ่ม	 อยู่ระหว่างภาคตะวันตกที่เป็นเทือก

เขาสูงและภาคอีสานที่เป็นที่ราบสูง	 ทอดยาวจาก

ภาคเหนือสู่ภาคใต้	(ภูมิศาสตร์ประเทศไทย,	ม.ป.ป.)	 

ดังนั้น	แหล่งพลังงานสำารองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนา

ได้	คือ	พลังงานนำ้า	พลังงานแสงอาทิตย	์พลังงานลม	

พลังงานชีวมวล	เป็นต้น	

พื้นที่ภาคตะวันตกลักษณะภูมิประเทศเป็น

ภเูขาสงูสลบักบัหบุเขาทีค่่อนข้างชนัและแคบกว่าภาค

เหนือ	(ภูมิศาสตร์ประเทศไทย,	ม.ป.ป.)	ดังนั้น	แหล่ง

พลังงานสำารองเพิ่มเติมที่พัฒนาได้	 คือ	 พลังงานแสง

อาทิตย์	พลังงานนำ้า	พลังงานชีวมวล	เป็นต้น	

แหล่ง
พลังงานสำารอง

พลังงานครัวเรือน

แหล่ง
พลังงานสำารอง
พลังงานชุมชน

ปริมาณส�ารองพลังงานของประเทศไทย

แหล่งพลังงานหลัก

ภาพที่ 3	 แสดงความสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งพลังงานสำารองและแหล่งพลังงานหลักเป็นปริมาณสำารอง			 

	 พลังงานของประเทศไทย

ที่มา: 	สังเคราะห์จากผู้เขียน

4.	 การพัฒนาแหล่งพลังงานสำารองในแต่	

ละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความมั่นคงของยุทธศาสตร ์

ทางด้านพลังงานชุมชน	 จะต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของแหล่งพลังงานที่จะพัฒนาตามลักษณะ

ทางกายภาพของภูมิประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละ

พ้ืนที่ของประเทศไทย	 ควรจะเป็นแหล่งพลังงาน

สะอาดแบบผสมผสาน	 (Clean	 Hybrid	 Energy)	 

สามารถบูรณาการเป็นพลังงานทดแทนแบบผสม

ผสานได้โดยพิจารณาได้จากสภาพแวดล้อมบริเวณ 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของชุมชนและลักษณะภูมิอากาศ

ของแต่ละพื้นที่	 เช่น	กระแสนำ้า	กระแสลม	อุณหภูมิ	

เป็นต้น	(กองทนุส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน,	ม.ป.ป.)	

โดยนำามาประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสม	

ดังนี้	

พื้นที่ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็น

พ้ืนที่ราบลักษณะแอ่งกระทะ	 โดยมีเทือกเขาสูงสลับ

ซับซ้อนล้อมรอบ	 และมีลักษณะภูมิอากาศแบบ 

ทุ่งหญ้าสะวันนา	 (ภูมิศาสตร์ประเทศไทย,	 ม.ป.ป.)	 

ดังนั้น	แหล่งพลังงานสำารองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนา

ได้	คอื	พลงังานความร้อนใต้ภภิพ	พลงังานแสงอาทติย์	
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พื้นท่ีภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ	 (ภูมิศาสตร์

ประเทศไทย,	 ม.ป.ป.)	 ดังนั้น	 แหล่งพลังงานสำารอง 

เพิ่มเติมที่พัฒนาได้	 คือ	 พลังงานนำ้า	 พลังงานแสง

อาทิตย	์พลังงานลม	พลังงานชีวมวล	รวมถึงพลังงาน

จากคลื่นทะเล	เป็นต้น	

พื้นท่ีภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือก

เขาที่ไม่สูงมาก	 มีพื้นที่ราบติดทะเลทั้งสองด้านคือ	

ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน	 ได้รับอิทธิพลจาก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออก

เฉียงเหนือ	ซึ่งพื้นที่ทะเลจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า	ได้รับ

อิทธิพลจากแสงอาทิตย์และกระแสลมได้อย่างเต็มที่

ตลอดปี	(ภูมิศาสตร์ประเทศไทย,	ม.ป.ป.)

ด้วยลักษณะพื้นท่ีติดทะเลท้ังภาคใต้และ

ภาคตะวันออก	 ในแนวคิดมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า

แหล่งพลงังานสำารองเพิม่เตมิสามารถพฒันาได้ทัง้บน

ผืนแผ่นดิน	บนผืนนำ้าทะเล	และใต้นำ้า	

สำาหรบัพืน้ทีบ่นผนืแผ่นดนิสามารถทำาได้คอื	

พลงังานนำา้	พลงังานแสงอาทิตย์	พลงังานลม	พลงังาน

ชีวมวล	 พลังงานไฮโดรเจน	 สามารถบูรณาการเป็น

พลังงานทดแทนแบบผสมผสานได	้

สำาหรับทะเลและมหาสมุทรสามารถใช้

ความแตกต่างลักษณะทางกายภาพของทะเลหรือ

มหาสมุทรมาผลิตไฟฟ้าได้	 (Tidal	 Power	 and	

Ocean	 Current	 Power)	 จากคลื่นทะเล	 ทั้งนี้ยัง

สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสนำ้าบนผิวนำ้า	 กระแส

นำ้าใต้นำ้า	นำ้าขึ้นนำ้าลง	โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ดึงพลังงาน

จากกระแสนำ้าที่แตกต่างของทะเลมาใช้ได้โดยตรง	

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคล่ืนสามารถทำาได้ทั้ง

แบบระบบท่ีติดต้ังไปตามชายฝั่งและระบบนอกฝั่ง

นำ้าลึกมากกว่า	 40	 เมตร	 (อัมพรพรรณ	 วงษ์ท่าเรือ,	

2555)	 โดยผู ้เขียนมีแนวคิดต่อยอดในการสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนผสมผสานบนแท่นลอยนำ้า

กลางทะเล	(Hybrid	Floating	Alternative	Power	

Plant)	 ได้โดยไม่เป็นการรบกวนหรือสร้างมลภาวะ

ให้กับสิ่งแวดล้อมบนทะเลและใต้ทะเล	 ซึ่งประกอบ

ไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	 พลังงาน 

ชีวมวล	 พลังงานคลื่นทะเล	 พลังงานนำ้าขึ้นนำ้าลง	

พลงังานกระแสนำา้ใต้ทะเล	พลงังานไฮโดรเจน	เป็นต้น	

(Orivero,	n.d.)

แม ้ว ่าป ัจจุบันศักยภาพแหล่งพลังงาน

หมนุเวยีนบางรูปแบบในประเทศไทยอาจจะไม่คุ้มค่า 

กับการลงทุน	 แต ่จะเป ็นโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพของพลังงานทดแทนนี้โดยใช้เทคโนโลยีที ่

มีประสิทธิภาพสูงในอนาคตได้	 นอกจากนี้	 จังหวัดที่

มีพื้นที่เก็บนำ้าในเขื่อนต่างๆ	ในประเทศไทย	สามารถ

สร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนผสมผสานบนแท่นลอย

นำ้าได	้(สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า,	2560)	ดังตัวอย่าง

ในภาพที	่4	

 

ภาพที่ 4		 แบบจำาลองโรงไฟฟ้าลอยนำ้าพลังงาน 

	 ทดแทนผสมผสานในต่างประเทศ

ที่มา: Choi	(2008)



102 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงาน

แบบผสมผสานในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินโครงการพลังงาน

ชุมชนโดยภาพรวมของประเทศไทย	พบว่า	อุปสรรค

แรกของโครงการคือ	 เรื่องงบประมาณที่ให้การ

สนับสนุน	 ทำาให้เกิดอุปสรรคที่สองคือ	 การให้ความ

ร่วมมือของชุมชน	 ทั้งสองอุปสรรคทำาให้ชุมชนขาด

ความรู ้	 ความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิกฤต

พลังงานที่กำาลังจะเกิดขึ้น	 รวมถึงการขาดความ 

ต่อเนื่องในการพัฒนา	 ดังนั้น	 การจะเข้าไปพัฒนา

แหล่งพลังงานให้กับชุมชน	 จะต้องมีการสื่อสารและ 

การประสานงานทีดี่กบัผู้นำาชมุชนและจะต้องมคีวาม

เข้าใจในสังคม	 วัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	 	 รวมถึงความเข้าใจถึงสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง

ขึ้นในท้องถิ่นด้วย	 (ศราพร	 ไกรยะปักษ์,	 2553)	 

จึงจะได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชน		

ดังแสดงในภาพที	่5

ภาพที่ 5	การประสานงานการดำาเนินการโครงการพลังงานชุมชน

ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน

โครงการพลังงานชมุชนจะขบัเคลือ่นได้ต้อง

มีการสนบัสนนุงบประมาณอย่างเพยีงพอจากภาครัฐ	

เพือ่กระตุน้และสร้างแรงบันดาลใจให้กบัชมุชนเข้ามา

ร่วมต่อยอดโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศษฐกิจ 

พอเพียง	จึงจะทำาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ดังนั้น	 รูปแบบที่เหมาะสมในแนวคิดของ

ผู้เขียนในการพัฒนาแหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละ

ภูมิภาคของประเทศไทย	มีดังต่อไปนี้

1.	 เริ่มที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ	

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้นำา

ชุมชนในการไปหาข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่เกี่ยวกับ

สังคม	 วัฒนธรรม	 และสภาพแวดล้อมโดยรวมของ

ชุมชน	 รวมถึงการสื่อสารให้ข้อมูลโครงการพัฒนา

พลังงานชุมชนให้กับผู้นำาชุมชน	โดยสร้างความเข้าใจ

และให้มีความตระหนักในหลักการพลังงานชุมชนจึง

จะเป็นประตูนำาไปสู่การส่ือสารและประชาสัมพันธ ์

ไปสู่ชุมชนให้ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

2.	 โดยการจัดตั้งคณะทำางานในรูปแบบ

ของคณะกรรมการพลังงานชุมชนหรือสหกรณ์	 

ซ่ึงผู ้เชี่ยวชาญจะทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ	
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และสำารวจหาข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพิ่มเติม	โดยคณะ

กรรมการพลังงานชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นจะได้รับการ

อบรมเพื่อให้มีความตระหนัก	 ความรู้	 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ	ด้านพลังงาน	

รวมถึงรูปแบบการจัดการพลังงานชุมชน	 โดยระดม

ความคิดเหน็เพือ่พจิารณาแหล่งทรพัยากรและสภาพ

แวดล้อมในการกำาหนดรูปแบบพลังงานที่เหมาะสม

กับท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถนำามา

ประยุกต์ใช้ให้เป็นปริมาณสำารองพลังงานในชุมชนได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน		

3.	 เมื่อมีข้อมูล	 งบประมาณ	การประเมิน	

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน	 และการให้

ความร่วมมือของชุมชน	 ก็สามารถเริ่มดำาเนินการ

โครงการพลงังานชมุชนได้	ภายใต้การจดัการพลังงาน

ชุมชนโดยใช้วงจร	Deming	 (Plan-Do-Check-Act)	

เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนมี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพจากการ

ดำาเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือ	 SWOT	 Analysis	

เพือ่หาข้อดี	ข้อเสยี	อปุสรรค	และโอกาสในการพฒันา 

ต่อยอดไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน	(ณิชยารัตน์	พาณิชย์,	2556)

หากชุมชนให้ความร่วมมือท่ีดี	 ผลสัมฤทธิ์ที่

เกดิขึน้สามารถนำาไปขยายผลสูช่มุชนอืน่ๆ	ทีส่ามารถ

พฒันาแหล่งพลงังานภายในท้องถ่ิน	ย่อมส่งผลในการ

สร้างความมั่นคงสำาหรับพลังงานโดยสามารถรองรับ

วิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ	 ได	้

ทำาให้ชุมชนสามารถมีความมั่นคงทางพลังงานและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ซึ่งอาจจะมีบุคคลบางครอบครัว

ที่มีความพร้อมและตระหนักถึงความมั่นคงทาง

พลังงาน	 อาจจะลงทุนติดตั้งพลังงานสำารองในครัว

เรือนควบคู่ไปกับโครงการพลังงานชุมชนได้	จะส่งผล

ไปสูภ่าพรวมของการเป็นปรมิาณสำารองพลงังานของ

ประเทศได	้นั่นคือ	การตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐ

ในการพัฒนาแหล่งพลังงานของประเทศเพื่อรองรับ

ประเทศไทย	4.0	ได้ดังแสดงรูปแบบใน	ภาพที	่6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศไทยมี

อุปสรรคจากการมีวิสัยทัศน์มุมมองด้านการจัดการ

พลังงานไม่รอบด้าน	 ก่อให้เกิดปัญหาการทำาลาย

สภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ปัญหา

ดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีไม่ก่อให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้เร่ืองของพลังงานในแต่ละบุคคลเท่าที่ควร	

ทำาให้ผู ้คนส่วนใหญ่ยังคงขาดทัศนคติและความ

ตระหนักในการใช้พลังงาน	(ยรรยงศ์	อัมพวา,	2550)

แม้ว ่าบางชุมชนจะมีการนำาเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการในการดำารงชีพในทาง

เกษตรกรรม	 ปศุสัตว์	 และประมง	 แต่ก็ยังมีจำานวน

ไม่มาก	 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปพลังงาน

ยังมีราคาแพงเกินกว่าที่บุคคลส่วนใหญ่จะนำามาเป็น

เจ้าของได้	ดงันัน้	หากได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ในเรื่องงบประมาณ	การให้ความรู้	 ความเข้าใจ	และ

ความตระหนักในเรื่องการจัดการพลังงานชุมชนจาก

ภาครัฐมากขึ้น	 ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือในการ

พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อตอบสนองความ

ต้องการพลงังานภายในชมุชนมากขึน้	(มลูนธิพิลงังาน

เพื่อสิ่งแวดล้อม,	2557)

เมื่อชุมชนมีความเข้าใจในเร่ืองการจัดการ

พลังงานชุมชนภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชน	 ผลผลิต

ท่ีได้จากการดำาเนินการพลังงานชุมชนก็คือ	 กระแส

ไฟฟ้าที่สามารถนำามาใช้เพื่อบริโภคในกิจกรรมต่างๆ	

ในชุมชน	 ล้วนก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์ชุมชนขึ้น

มา	 จะทำาให้สมาชิกสหกรณ์ชุมชนมีความรู้สึกในการ

เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมกับโครงการด้านพลังงาน
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ชุมชนมากขึ้น	(สมศักดิ์	มีนคร,	2555)	

นอกจากนี้ยังสามารถทำาให้ชุมชนมีรายได้

จากการปันผลของสหกรณ์ได	้และสามารถนำารายได้ 

ส่วนหนึ่งมาเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาและ

ซ่อมบำารุงอุปกรณ์การแปรรูปพลังงาน	 รวมถึงการ 

ต่อยอดในการติดต้ังอปุกรณ์ในโครงการพลังงานสำารอง

ในชุมชนเพ่ิมเติมได้	 ก็จะทำาให้มีความมั่นคงด้าน

พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และหากมีการบริหาร

ภาพที่ 6	รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน

หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งเสริมพลังงานชุมชน

งบประมาณสนับสนุน
-		หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
-		หน่วยงานเอกชน

ผู้นำาชุมชน

คณะกรรมการ
พลังงานชุมชน

ข้อมูลเชิงลึก

งบประมาณส่วนตัว งบประมาณส่วนกลาง

โครงการพลังงานสำารองในครัวเรือน
(Home	Energy	Strare)

โครงการพลังงานสำารองในชุมชน
(Community	Energy	Storage)

ติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการ
Plan - Do - Chech - Act

การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ขยายผล

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเบี้องต้น

	 -	ลักษณะภูมิประเทศ
	 -	ลักษณะภูมิอากาศ
	 -	สังคม	“วัฒนธรรม”
	 -	ความเป็นอยู่

	 -	 แม่นำ้าลำาคลองหนอง	“หนอง”	บึง
	 -	 ช่องเขา	“หุบเขา”	ภูเขา
	 -	 ปริมาณขยะในท้องถิ่น
	 -	 พื้นที่เกษตรกรรมประมง	“ปุสัตว์”

อบรมการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พลังงานชุมชน
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จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

งบประมาณทีม่คีวามถกูต้อง	ชดัเจน	โปร่งใส	ยตุธิรรม	

สามารถตรวจสอบได้	 ก็จะเป็นการพัฒนาพลังงาน

ชุมชนไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้เขียนบทความได้เสนอแนวคิดรูปแบบการ

พัฒนาที่เหมาะสมในการดำาเนินการโครงการจัดการ

พลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยภาครฐัต้องให้ความสำาคญักบัขัน้ตอนการให้ข้อมลู

กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย	เพื่อให้ชุมชนมีความรู้	ความ

เข้าใจ	และความตระหนกั	รวมถงึชุมชนให้ความร่วมมอื 

ในการประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานในพื้นที่	

และศักยภาพของชุมชน	 จะนำาไปสู่การมีส่วนร่วม

ของชมุชนอย่างเป็นรปูธรรมในการศกึษาการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 Impact	

Assessment:	 EIA)	 และการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ	 (En-

vironment	 and	Health	 Impact	 Assessment:	

EHIA)	 	 	 เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในโครงการที่จะ 

เกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง	 ส่งผลให้ชุมชนสามารถลดค่า 

ใช้จ่ายด้านพลังงานและมีพลังงานเพียงพอต่อความ 

ต้องการพืน้ฐานในชมุชน	(ศราพร	ไกรยะปักษ์,	2553)

การสนับสนุนพลังงานสำารองในครัวเรือน

จากแหล่งพลงังานทดแทนแบบผสมผสานจะเป็นการ

สนับสนุนแหล่งพลังงานชุมชนด้วย	 ซึ่งการพัฒนา

แหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบ

ที่คล้ายกัน	 เนื่องจากเป็นการนำาพลังงานหมุนเวียน

จากแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นท้องถิน่นัน้มา

บรูณาการร่วมกนัเป็นแหล่งพลงังานทดแทนแบบผสม

ผสานเป็นพลงังานชมุชนได้	เมือ่ชมุชนในแต่ละท้องถิน่

ในแต่ละภูมิภาคมีความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว	 ก็จะ

เป็นแหล่งพลังงานสำารองของประเทศได้	 แม้ว่าจะมี

ข้อจำากัดทางศกัยภาพและประสทิธภิาพของพลงังาน

หมนุเวยีนและพลงังานทดแทน	แต่กจ็ะเป็นจดุเริม่ต้น

ของการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ในอนาคตได้
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