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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้เป็นการน�ำเสนอแนวคิดของผู้เขียนจากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาและดูงานใน
ต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ระหว่างพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งของการเลือกวางแผนพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
มีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคส�ำคัญในการจัดการพลังงานชุมชนคือ การขาดการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาแหล่งพลังงานในชุมชน กับการขาดความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนต่างๆ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีแนวคิดรูปแบบในการพัฒนาแหล่งพลังงาน
แบบผสมผสานที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้น�ำชุมชนในแต่ละ
ภูมิภาคสามารถพิจารณาเป็นทางเลือกในการก�ำหนดนโยบายการจัดการพลังงานที่เหมาะสม
สืบเนื่องจากความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้สร้างขึ้นในแต่ละ
ภูมภิ าคของประเทศไทยมีผลต่อการจัดการพลังงานชุมชน ผูเ้ ขียนจึงมีแนวคิดในการบูรณาการเทคโนโลยีแบบผสม
ผสานระหว่างเทคโนโลยีชนบทและเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าด้วยกันตามลักษณะทางภูมิประเทศและลักษณะทาง
ภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน โดยที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคกลาง จะเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ กระแสลม
บริเวณพื้นที่ราบ ช่องเขา ยอดเขา ในรูปแบบการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานได้ ส�ำหรับภาคตะวันออก
และภาคใต้มพี นื้ ทีท่ ะเล จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนจากทะเล
โดยการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ว่างบนทะเลโดยการสร้างโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานบนแท่นลอยน�้ำกลางทะเลได้
ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น
รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานในแต่ละภูมภิ าคโดยการพิจารณาศักยภาพทางภูมศิ าสตร์ประยุกต์
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ในรูปแบบพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ในแต่ละชุมชนในการเพิม่ ศักยภาพของการพึง่ พาตัวเองได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

สิ่งมีชีวิตที่ก�ำเนิดบนโลกทุกชนิดภายใต้กฎ
แห่งธรรมชาติถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ พลังงานจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของการด�ำรงชี วิ ต เพื่ อ ความอยู ่ ร อดของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ วิวัฒนาการของพลังงาน
ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ก�ำเนิดโลก สิ่งมีชีวิตยุคแรกที่ก�ำเนิด
บนโลกรูจ้ กั การใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ จวบจนถึง
ยุคหินใหม่ (New Stone Age) มนุษย์เริม่ มีการรวมตัว
และตั้งถิ่นฐาน มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการไล่ล่า
เป็นการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ ออกมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่าง
หลากหลาย จวบจนได้ เ กิ ด นวั ต กรรมการจั ด การ
พลังงานใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย พลังงานที่น�ำมา
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันปัจจุบันแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ
(สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 2557) คือ
1. พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional
Energy) เป็นพลังงานทีเ่ กิดจากการทับถมของอินทรีย์
สารเป็นระยะเวลาล้านๆ ปี เป็นพลังงานทีน่ �ำมาใช้แล้ว
ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ทันเวลา ได้แก่ น�้ำมัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน หินน�้ำมัน ทรายน�้ำมัน เป็นต้น
2. พลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable
Energy) เป็ น พลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ ใน
ธรรมชาติ ได้แก่ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ กระแส
ลม กระแสน�้ำ ความร้อนใต้ภิภพ คลื่นทะเล พลังงาน
ขยะ เป็นต้น
3. พลั ง งานทดแทน (Alternative
Energy) เป็นพลังงานที่น�ำมาใช้แทนพลังงานสิ้น
เปลืองโดยการประยุกต์พลังงานหมุนเวียนมาเป็น
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานนำ�้ จากเขือ่ น พลังงาน
กั ง หั น ลม พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานชี ว มวล
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น

พลังงานทั้ง 3 รูปแบบได้มีวิวัฒนาการของ
การพัฒนาพลังงานในแต่ละยุค ผู้เขียนขอน�ำเสนอ
การจัดล�ำดับของช่วงเวลา (Time Periods) ตามยุค
ของการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่อนาคต ตามยุคสมัย
ความต้องการของประชาคมโลก โดยแสดงถึงแหล่ง
พลังงานต่อความต้องการของประชากรในแต่ละยุค
สมัย
การพัฒนาพลังงานในยุค 1.0 เริ่มตั้งแต่
8,000–5,000 ปีก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 เป็นยุคแห่งการค้นพบพลังงาน มนุษย์ได้เริม่ รูจ้ กั
การใช้พลังงานเพื่อการเกษตรกรรม (Labor Period)
โดยเน้นพลังงานจากธรรมชาติ (Natural Energy)
และมีการประยุกต์การสร้างเครือ่ งผ่อนแรงต่างๆ ออก
มาเพือ่ ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตทางเกษตรกรรม
จึงจัดได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านพลังงาน
โดยการน�ำพลังงานจากธรรมชาติมาแปรรูปใช้งาน
โดยตรง
ในยุค 2.0 เป็นยุคที่เริ่มมีการค้นพบทาง
วิ ท ยาศาสตร์ มนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารผลิ ต
จากเดิ ม ที่ เ คยใช้ พ ลั ง งานจากธรรมชาติ โ ดยตรง
และเครื่องมือง่ายๆ มาเป็นเครื่องจักรกลในระบบ
โรงงานอุ ตสาหกรรม โดยเริ่ ม มี การใช้พ ลั ง งานใน
ภาคอุตสาหกรรมเบา (Machine Period) ในช่วง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18-19 (บริ ษั ท แมนู แ ฟคเจอร์
โอเวอร์ ฮ อล์ ราพิ ด แอนด์ ออฟติ ม อล จ�ำกั ด ,
ม.ป.ป.) มีการแปรรูปเชื้อเพลิงพลังงานสิ้นเปลือง
มาใช้กบั เครือ่ งจักรกลผ่อนแรง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตในยุคของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ในระยะแรก (1st Industrial Revolution) จัดเป็น
ยุคของจักรกลไอน�้ำ
ยุ ค 3.0 มนุ ษ ย์ มี พั ฒ นาระบบคมนาคม
และการสื่อสาร (บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล์
ราพิด แอนด์ ออฟติมอล จ�ำกัด, ม.ป.ป.) ด้วยระบบ
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คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19–20 มีการพัฒนาพลังงานเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม
หนัก (Electronics Period) มีการปรับปรุงรูปแบบ
พลังงานสิ้นเปลือง มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
และการพัฒนาพลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid
Energy) จัดได้ว่า เป็นยุคของการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม
ในระยะสอง (2nd Industrial Revolution) ที่มีการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมการท�ำงานของ
เครื่องจักรกล ท�ำให้โลกมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น
จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
พลังงานรูปแบบต่างๆ ออกมา
ในช่ ว งคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20–21 เป็ น ยุ ค
ปัจจุบันที่มีการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงาน
สีเขียว ยุคนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทัล
(Digital Period) เต็มรูปแบบ จึงเป็นการพัฒนา
พลั ง งานในยุ ค 4.0 ซึ่ ง เป็ น การบู ร ณาการระบบ
จักรกลไฟฟ้า (Electrical Machinery) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology) เข้าด้วยกัน เป็นระบบไฟฟ้า
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ท�ำให้โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น
และเร็ ว ขึ้ น เทคโนโลยี ยุ ค นี้ จ ะใช้ พ ลั ง งานในการ
ขั บ เคลื่ อ นมากขึ้ น จึ ง เป็ น ยุ ค ของการใช้ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ยุคนี้จึงมีการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ทดแทนในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การบริ โ ภค
พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จัดได้วา่ เป็นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ในระยะสาม (3rd Industrial Revolution) ซึ่งเป็น
จุดเริม่ ต้นของการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยเน้นเทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) และเริ่มมีการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ในแต่ละชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ (รัชดา
เจียสกุล, 2561)
การพั ฒ นาพลั ง งานในยุ ค 5.0 เป็ น สิ่ ง ที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้น โดยผู้เขียนมีแนวคิดมุมมองเสนอว่า
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นับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป จะเป็น
ยุคเฟื่องฟูของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
intelligence technology) เป็นยุคที่มีการพัฒนา
นวั ต กรรมพลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเต็ ม
รูปแบบ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะปัญญา
ประดิษฐ์สมองกล (Artificial Intelligence Period)
มาบู ร ณาการกั บระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ระบบเครื่ อ งจั ก รกล ท�ำให้ เ ครื่ อ งจั ก รกลสามารถ
ท�ำงานได้ เ องโดยอั ต โนมั ติ (Coleman, 2018)
ผู้เขียนจึงขอเสนอว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ระยะสี่ (4th Industrial Revolution) ที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) ทุกระบบ
ที่มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ รวม
ถึงเป็นยุคของการใช้พลังงานแบบผสมผสานระหว่าง
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบ
ภายใต้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid
Network) ที่จะถูกควบคุมการจัดการพลังงานอย่าง
เป็นระบบสู่ทุกชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ท�ำให้เกิดวิกฤตการณ์
พลังงานของแร่เชื้อเพลิง (Mineral Fuel) หรือเชื้อ
เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ที่มีอยู่เดิมจากที่ได้ขุด
ขึน้ มาใช้กนั อย่างมากมายตัง้ แต่ ค.ศ. 1750 เป็นต้นมา
ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของประชาชน
และชุมชนทั่วโลก (อาคม รวมสุวรรณ, 2557)
ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ประกาศ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นตัวแบบ (Model)
ในการพัฒนาประเทศไทยโดยการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Value-Based Economy) ในทุกด้าน เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน (ไขรหัส “ประเทศไทย
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4.0” สร้ า งเศรษฐกิ จ ใหม่ ก้ า วข้ า มกั บ ดั ก รายได้
ปานกลาง, 2559)
การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคทุ ก ด้ า นล้ ว น
จ�ำเป็นต้องใช้พลังงาน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนา
เครือข่ายการสื่อสาร การคมนาคม เมืองอัจฉริยะ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยที่นวัตกรรมต่างๆ
ที่จะน�ำมาใช้เป็นระบบอัจฉริยะ ล้วนต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานส�ำคัญ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจ�ำเป็นต้องคิดทบทวนในการวางแผนยุทธศาสตร์
ด้านปริมาณพลังงานหลักและพลังงานส�ำรองที่ต้อง
พึ่ ง พาตนเองได้ โดยการคิ ด ค้ น และพั ฒ นาแหล่ ง
พลังงานเพิ่มเติมภายในประเทศ ในรูปแบบพลังงาน
หมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานผสมผสาน
(มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2557)
อุปสรรคในการจัดการพลังงาน
การพั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งานส�ำหรั บ ชุ ม ชน
จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส�ำคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศไทย ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน
ในแต่ละชุมชนในประเทศไทย ได้มีการด�ำเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ผลด�ำเนินการที่ออก
มาพบว่า ชุมชนยังขาดการมีสว่ นร่วม เนือ่ งจากปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาจากการขาดการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของงบประมาณ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ความรู ้ และความเข้ า ใจที่ แ ท้ จ ริ ง
ในการวางแผนพลั ง งานชุ ม ชนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
(วิสาขา ภู่จินดา, 2555)
ในการจัดการพลังงานชุมชน (Community
Energy Management) การสร้างความเข้าใจใน
แต่ละชุมชนจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ เพื่อให้ชุมชนได้
เข้าใจแผนพลังงานของประเทศไทยที่มีความจ�ำเป็น

ต้ อ งสร้ า งแหล่ ง พลั ง งานส�ำรองขึ้ น มา (Backup
Power Sources) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งานส�ำรองในชุ ม ชน โดย
การบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
กันไปตามสังคมและภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาค
จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐานในชุมชน ในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้
(วิสาขา ภู่จินดา, 2552)
กระบวนการสร้างความร่วมมือการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนา
พลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในเบื้องต้นหน่วยงาน
รับผิดชอบในภาครัฐจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริงในเรื่องวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตเพือ่ ให้ชมุ ชนได้เห็นภาพและมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ นั้ น ๆ ไปสู ่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาวิ ก ฤต
พลั ง งานชุ ม ชนในอนาคต รวมถึ ง เหตุ ผ ลในความ
จ�ำเป็ น ที่ ต ้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสร้ า งแหล่ ง
พลั ง งานส�ำรองเพื่ อ พึ่ ง พาตนเองได้ ใ นชุ ม ชนของ
ตนเอง โดยการจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น
(Community Brain Storming) และการร่ ว ม
วางแผนของชุมชน เพื่อหาข้อสรุปในการบูรณาการ
ร่ ว มกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อได้ด�ำเนินการตามแผน
งานแล้ว ก็มีการติดตามวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่ อ แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ต่ อ ยอดต่ อ ไป (เพชรอ�ำไพ
มงคลจิ ร เดช, ศุ ภ รานั น ท์ ดลโสภณ, สุ ช าดา
กิจเกิดแสง, และ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2557) ดังแสดง
ในภาพที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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เสนอความคิดเห็น

วิเคราะห์ประมวลผล

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อมูลข่าวสาร

การวางแผนงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
สถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทย
จากสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศ
ไทย มีการใช้พลังงานมากกว่าทีผ่ ลิตได้ภายใน ประเทศ
สื บ เนื่ อ งจากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการ
ขยายตัวของเมืองในภูมิภาคต่างๆ ท�ำให้ต้องพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคเพือ่ รองรับการพัฒนาในทุกด้าน
ท�ำให้ แ นวโน้ ม ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานเติ บ โต
อย่างมากในอนาคต ประเทศไทยจึงมีแผนรองรับ
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานโดยคาดการณ์ประมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยาย
ก�ำลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ มี ต ้ น ทุ น ต�่ ำ ภายใต้ เ งื่ อ นไข
สิ่งแวดล้อมและอุปทานของแหล่งพลังงาน ส่งผล
ให้เกิดโครงการร่วมลงทุนการผลิตไฟฟ้ากับประเทศ
เพื่อนบ้ า นประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจี น
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศมาเลเซีย จึงเป็นการสะท้อนถึงการวางแผน
พั ฒ นาก�ำลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า (Power Generation
Expansion Planning) โดยการพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศ อันเป็นสาเหตุของปัญหาความมัน่ คงด้าน
พลังงานในระยะยาว ส่งผลต่อเสถียรภาพของประเทศ
(ศศิมา วงษ์เสรี, 2556)
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จากข้อมูลรายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทย ช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมาของส�ำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้น�้ำมันกลุ่มเบนซิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 กลุ่มดีเซลร้อยละ 2.00 และ
การใช้ไฟฟ้าร้อยละ 2.40 ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ แนวทางการแก้ไขปัญหา
คือ การแสวงหาแหล่งพลังงานหลักเพิม่ เติม และแหล่ง
พลังงานส�ำรองเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดการพลังงาน
ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการ
ด�ำเนิ นนโยบายมหภาคของกระทรวงพลั ง งานขึ้ น
มาซึ่งเป็นการก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
ทัง้ ประเทศ (นโยบายพลังงานชุมชน & ตัวอย่างชุมชน
ต้นแบบ 2016, ม.ป.ป.) จึงส่งผลถึงรูปแบบของการ
จัดการพลังงานโดยแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
การจัดการพลังงานแบบมหภาค (Macro Energy
Management) เป็ นกรอบการจั ดการ พลั ง งาน
ครอบคลุมแต่ละภูมภิ าคของประเทศ และการจัดการ
พลังงานแบบจุลภาค (Micro Energy Management)
จะเป็นกรอบการจัดการพลังงานในแต่ละชุมชนแต่ละ
ท้องถิ่น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากรายงานผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2558
ของกระทรวงพลังงาน ประเทศไทยมีความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ 1,200 เมกะวัตต์ ได้มี
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักจากแหล่ง
เชื้อเพลิงต่างๆ ประมาณ 21,270 เมกะวัตต์ ส�ำหรับ

แหล่งพลังงานส�ำรองมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าส�ำรองจาก
แหล่งเชื้อเพลิงหมุนเวียนประเภทต่างๆ ประมาณ
1,150 เมกะวัตต์ มาจากการจัดการพลังงานในแต่ละ
ชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย (กระทรวง
พลังงาน, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ
พลังงานหลัก
แหล่งเชื้อเพลิง
ถ่านหิน
น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันเตา
น�้ำมันปาล์มดิบ
แก๊สธรรมชาติ
เขื่อน
กังหันลม

จ�ำนวน
3
1
3
1
13
7
2

พลังงานส�ำรอง
แหล่งเชื้อเพลิง
เขื่อน
น�้ำมันดีเซล
ความร้อนใต้ภิภพ
กังหันลม
เซลล์แสงอาทิตย์
ก๊าซชีวภาพ
ขยะ

จ�ำนวน
15
1
1
6
21
-

ที่มา: กระทรวงพลังงาน (2558)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาระบบ
สาธารณู ป โภคเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว เมื อ งและ
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ประเทศไทย ท�ำให้ มี
ความต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงพลังงานจึงได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มก�ำลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ 77,211 เมกะวัตต์
ภายในปี พ.ศ. 2580 ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) จะเห็นว่า ในระยะ
เวลา 18 ปี ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้กระแส
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า (กระทรวงพลังงาน, 2562)
แนวคิดการจัดการพลังงานในประเทศไทย
แม้ประเทศไทยจะมีแหล่งน�้ำมันดิบ ก๊าซ-

ธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นแหล่งพลังงานหลักของ
ประเทศ แต่ก็ยังมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศเพิ่ม
เติม เนื่องจากก�ำลังการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบ
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณปิ โ ตรเลี ย ม
ที่เหลืออยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่ถูกค้นพบแล้ว โดย
สามารถผลิ ต ได้ ด ้ ว ยแผนพั ฒ นาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม
อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและ
กฎระเบียบที่มีอยู่ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องท�ำการ
ส�ำรวจแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ มาเพิ่มเติม เช่น การ
เปิดสัมปทานรอบใหม่ การพิจารณาแนวทางพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมส�ำหรับสัมปทานในพืน้ ทีผ่ ลิตทีก่ �ำลัง
หมดอายุลง และการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
ไทย-อาเซียน เป็นต้น จึงมีความส�ำคัญมากต่อความ
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มั่นคงทางพลังงานของประเทศซึ่งท�ำให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมของประเทศได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียม, 2557)
การจะก้ า วผ่ า นไปสู ่ ป ระเทศไทย 4.0
ได้ นั้ น ต้ อ งใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมหาศาล จะเห็ น ว่ า
งบประมาณการพั ฒ นาแหล่ ง พลั ง งานทางด้ า น
ปิโตรเลียมนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแหล่งพลังงานทดแทนเข้า
มาเพิ่มเติม แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทดแทน
เพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพสูงคงหนีไม่พ้นโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ เพราะจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด
ที่มีราคาถูก ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟชิ ชัน (Nuclear Fission) ทีม่ รี ะบบควบคุม
มลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมได้ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ รวมถึง
มีการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชัน (Nuclear
Fusion Power Plant) ทีจ่ ะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากขึ้นมาเป็นทาง
เลือกหนึ่งในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การน�ำ
พลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น จะต้อง
มีการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม (สุวนันท์
คีรีวรรณ, 2561)
ส�ำหรับประเทศไทย ตามแผนพัฒนาแหล่ง
พลังงานหลักภายในปี พ.ศ. 2563–2564 ได้ก�ำหนด
ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้าโรงละอย่างน้อย 1,000 เมกะวัตต์ จ�ำนวน
5 โรง (ไอลอว์, 2559) เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์
ปัจจุบันแล้ว จะเห็นว่าไม่น่าจะสร้างได้ทัน เนื่องจาก
ปัญหาการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ชัดเจนกับกลุ่ม NGO
รวมถึ ง ประชาชนไม่ มั่ น ใจผลกระทบที่ อาจจะเกิ ด
ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมดังนั้น โครงการโรงไฟฟ้า
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เมื่ อ ประชาชน
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มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงทางเทคนิค มีความมั่นใจ
ในกระบวนการความปลอดภัย และมีความชัดเจน
ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบต่อชุมชน
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
คือ เพื่อให้เป็นไปตามแผนภายในปี พ.ศ. 2564 ที่ได้
ก�ำหนดไว้ มีดังนี้
1. ในเบื้องต้นประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชันอย่างน้อย
1 โรง โดยพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน แหล่งน�้ำ 
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม ภูเขาไฟ รอยเลื่อน
ที่ยังมีพลัง และบริเวณที่มีโอกาสเกิดสึนามิ พื้นที่
เหมาะสมที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ธเนศ กองประเสริฐ,
2555) ดังนั้น พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แห่งแรกได้ น่าจะเป็นพื้นที่ในเขตจังหวัด
นครราชสี ม าหรื อ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี หลั ง จากปี
พ.ศ. 2564 ผ่านไปแล้ว เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แบบฟิวชันอาจจะพัฒนาขึ้นไปมาก
ดังนั้น ตามแผนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ส่วนที่เหลืออีก 4 โรง ควรจะใช้เทคโนโลยีใหม่เป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชัน โดยกระจายไป
สูพ่ นื้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ประกอบด้วยพืน้ ทีเ่ ขตจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะ
เป็นการตอบโจทย์การจัดการพลังงานแบบมหภาค
สร้ า งความมั่ น คงทางยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นพลั ง งานใน
ประเทศอย่างยั่งยืนได้
2. ในการจัดการพลังงานแบบจุลภาคที่
พัฒนายุทธศาสตร์ความมัน่ คงด้านพลังงานของชุมชน
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟอสซิลหรือการตัดไม้ท�ำลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนหรือ
ฝายทดน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น การพัฒนา
แหล่งพลังงานชุมชนสามารถสร้างได้จากพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทดแทนได้ อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ในแต่ละภูมิภาคด้วย
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการติ ดตั้ ง
ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน   พิจารณาได้จาก
วิ ก ฤตพลั งงานกรณีศึก ษา 2 กรณีที่เ กิด ขึ้ นเมื่ อ ปี
พ.ศ. 2554 คือ ภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และ
มหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ท�ำให้

ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ส�ำหรับ
ประเทศไทยไม่ได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างแหล่ง
จัดเก็บพลังงานส�ำรองในแต่ละครัวเรือน (Home
Energy Storage) เมื่อมีเหตุเกิดภัยพิบัติมาถึง ระบบ
สาธารณูปโภคล่มสลาย ก็จะเกิดความทุกข์ยากและ
ไม่สามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้ แต่ส�ำหรับในประเทศ
ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นอยู่ได้เพราะมีแหล่งพลังงานส�ำรองใช้
สืบเนื่องจากในประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมให้มีการ
สร้างแหล่งจัดเก็บพลังงานส�ำรองจากแหล่งพลังงาน
ทดแทนในแต่ละครัวเรือน ซึง่ สามารถเก็บไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินได้ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การจัดเก็บแหล่งพลังงานส�ำรองในบ้าน
ที่มา: Twomey (2017)

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้ง
ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนที่แปลงเป็นกระแส
ไฟฟ้ามาจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Rooftop) กังหัน
ลม (Wind Energy) รวมถึงการจัดเก็บพลังงานจาก
ชีวมวล (Biomass) เพราะนอกจากจะเป็นการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถ

ต่อยอดไปสูค่ วามมัน่ คงพลังงานชุมชนด้วย ผลทีไ่ ด้คอื
เป็นการสนับสนุนแหล่งพลังงานส�ำรองของประเทศ
ท�ำให้ลดภาระการผลิตพลังงานของแหล่งพลังงาน
หลักลงได้ (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.)
ดังแสดงในภาพที่ 3
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แหล่ง
พลังงานส�ำรอง
พลังงานชุมชน

แหล่ง
พลังงานส�ำรอง
พลังงานครัวเรือน

แหล่งพลังงานหลัก
ปริมาณส�ำรองพลังงานของประเทศไทย
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งพลังงานส�ำรองและแหล่งพลังงานหลักเป็นปริมาณส�ำรอง   
พลังงานของประเทศไทย
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
4. การพัฒนาแหล่งพลังงานส�ำรองในแต่
ละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความมั่นคงของยุทธศาสตร์
ทางด้านพลังงานชุมชน จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของแหล่งพลังงานที่จะพัฒนาตามลักษณะ
ทางกายภาพของภูมิประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ของประเทศไทย ควรจะเป็นแหล่งพลังงาน
สะอาดแบบผสมผสาน (Clean Hybrid Energy)
สามารถบูรณาการเป็นพลังงานทดแทนแบบผสม
ผสานได้โดยพิจารณาได้จากสภาพแวดล้อมบริเวณ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของชุมชนและลักษณะภูมิอากาศ
ของแต่ละพื้นที่ เช่น กระแสน�้ำ  กระแสลม อุณหภูมิ
เป็นต้น (กองทุนส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน, ม.ป.ป.)
โดยน�ำมาประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ดังนี้
พื้นที่ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบลักษณะแอ่งกระทะ โดยมีเทือกเขาสูงสลับ
ซั บ ซ้ อ นล้ อ มรอบ และมี ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศแบบ
ทุ่งหญ้าสะวันนา (ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ดังนั้น แหล่งพลังงานส�ำรองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนา
ได้ คือ พลังงานความร้อนใต้ภภิ พ พลังงานแสงอาทิตย์
100

พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลาดลงจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออก มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา
(ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ดังนัน้ แหล่งพลังงาน
ส�ำรองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาได้ คือ พลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ  พลังงานชีวมวล
เป็นต้น
พื้นที่ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ระหว่างภาคตะวันตกที่เป็นเทือก
เขาสูงและภาคอีสานที่เป็นที่ราบสูง ทอดยาวจาก
ภาคเหนือสู่ภาคใต้ (ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ดังนั้น แหล่งพลังงานส�ำรองเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนา
ได้ คือ พลังงานน�้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล เป็นต้น
พื้นที่ภาคตะวันตกลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงสลับกับหุบเขาทีค่ อ่ นข้างชันและแคบกว่าภาค
เหนือ (ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ดังนั้น แหล่ง
พลังงานส�ำรองเพิ่มเติมที่พัฒนาได้ คือ พลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล เป็นต้น
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พื้นที่ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็ น ที่ ร าบสู ง สลั บ กั บ ภู เขาลู ก เตี้ ย ๆ (ภู มิ ศ าสตร์
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ดังนั้น แหล่งพลังงานส�ำรอง
เพิ่มเติมที่พัฒนาได้ คือ พลังงานน�้ำ  พลังงานแสง
อาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล รวมถึงพลังงาน
จากคลื่นทะเล เป็นต้น
พื้นที่ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือก
เขาที่ไม่สูงมาก มีพื้นที่ราบติดทะเลทั้งสองด้านคือ
ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งพื้นที่ทะเลจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ได้รับ
อิทธิพลจากแสงอาทิตย์และกระแสลมได้อย่างเต็มที่
ตลอดปี (ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ด้วยลักษณะพื้นที่ติดทะเลทั้งภาคใต้และ
ภาคตะวันออก ในแนวคิดมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า
แหล่งพลังงานส�ำรองเพิม่ เติมสามารถพัฒนาได้ทงั้ บน
ผืนแผ่นดิน บนผืนน�้ำทะเล และใต้น�้ำ 
ส�ำหรับพืน้ ทีบ่ นผืนแผ่นดินสามารถท�ำได้คอื
พลังงานนำ 
�้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวมวล พลังงานไฮโดรเจน สามารถบูรณาการเป็น
พลังงานทดแทนแบบผสมผสานได้
ส�ำหรั บ ทะเลและมหาสมุ ท รสามารถใช้
ความแตกต่างลักษณะทางกายภาพของทะเลหรือ
มหาสมุทรมาผลิตไฟฟ้าได้ (Tidal Power and
Ocean Current Power) จากคลื่นทะเล ทั้งนี้ยัง

สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสน�้ำบนผิวน�้ำ  กระแส
น�้ำใต้น�้ำ น�้ำขึ้นน�้ำลง โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ดึงพลังงาน
จากกระแสน�้ำที่แตกต่างของทะเลมาใช้ได้โดยตรง
การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานคลื่ นสามารถท�ำได้ ทั้ ง
แบบระบบที่ติดตั้งไปตามชายฝั่งและระบบนอกฝั่ง
น�้ำลึกมากกว่า 40 เมตร (อัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ,
2555) โดยผู ้ เขี ย นมี แ นวคิ ด ต่ อ ยอดในการสร้ า ง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนผสมผสานบนแท่นลอยน�้ำ
กลางทะเล (Hybrid Floating Alternative Power
Plant) ได้โดยไม่เป็นการรบกวนหรือสร้างมลภาวะ
ให้กับสิ่งแวดล้อมบนทะเลและใต้ทะเล ซึ่งประกอบ
ไปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชี ว มวล พลั ง งานคลื่ น ทะเล พลั ง งานน�้ำ ขึ้ น น�้ ำ ลง
พลังงานกระแสนำ�้ ใต้ทะเล พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น
(Orivero, n.d.)
แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น ศั ก ยภาพแหล่ ง พลั ง งาน
หมุนเวียนบางรูปแบบในประเทศไทยอาจจะไม่คมุ้ ค่า
กั บ การลงทุ น แต่ จ ะเป็ น โอกาสในการพั ฒ นา
ศักยภาพของพลังงานทดแทนนี้โดยใช้เทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพสูงในอนาคตได้ นอกจากนี้ จังหวัดที่
มีพื้นที่เก็บน�้ำในเขื่อนต่างๆ ในประเทศไทย สามารถ
สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนผสมผสานบนแท่นลอย
น�้ำได้ (สมดุลแหล่งพลังงานไฟฟ้า, 2560) ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบจ�ำลองโรงไฟฟ้าลอยน�้ำพลังงาน
ทดแทนผสมผสานในต่างประเทศ
ที่มา: Choi (2008)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงาน
แบบผสมผสานในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
ผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินโครงการพลังงาน
ชุมชนโดยภาพรวมของประเทศไทย พบว่า อุปสรรค
แรกของโครงการคื อ เรื่ อ งงบประมาณที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน ท�ำให้เกิดอุปสรรคที่สองคือ การให้ความ
ร่วมมือของชุมชน ทั้งสองอุปสรรคท�ำให้ชุมชนขาด
ความรู ้ ความเข้ า ใจในข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ วิ ก ฤต
พลั ง งานที่ ก�ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การขาดความ

ต่อเนื่องในการพัฒนา ดังนั้น การจะเข้าไปพัฒนา
แหล่งพลังงานให้กับชุมชน จะต้องมีการสื่อสารและ
การประสานงานทีด่ กี บั ผูน้ �ำชุมชนและจะต้องมีความ
เข้าใจในสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ   รวมถึงความเข้าใจถึงสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้ นในท้ อ งถิ่ นด้ วย (ศราพร ไกรยะปั ก ษ์ , 2553)
จึงจะได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชน  
ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การประสานงานการด�ำเนินการโครงการพลังงานชุมชน
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
โครงการพลังงานชุมชนจะขับเคลือ่ นได้ต้อง
มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครัฐ
เพือ่ กระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ชุมชนเข้ามา
ร่วมต่อยอดโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียง จึงจะท�ำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดังนั้น รูปแบบที่เหมาะสมในแนวคิดของ
ผู้เขียนในการพัฒนาแหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
1. เริ่มที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้น�ำ
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ชุมชนในการไปหาข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่เกี่ยวกับ
สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโดยรวมของ
ชุมชน รวมถึงการสื่อสารให้ข้อมูลโครงการพัฒนา
พลังงานชุมชนให้กับผู้น�ำชุมชน โดยสร้างความเข้าใจ
และให้มีความตระหนักในหลักการพลังงานชุมชนจึง
จะเป็นประตูน�ำไปสู่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ไปสู่ชุมชนให้ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
2. โดยการจัดตั้งคณะท�ำงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการพลั ง งานชุ ม ชนหรื อ สหกรณ์
ซึ่ ง ผู ้ เชี่ ย วชาญจะท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการ
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และส�ำรวจหาข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพิ่มเติม โดยคณะ
กรรมการพลังงานชุมชนที่ได้จัดตั้งขึ้นจะได้รับการ
อบรมเพื่อให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ด้านพลังงาน
รวมถึงรูปแบบการจัดการพลังงานชุมชน โดยระดม
ความคิดเห็นเพือ่ พิจารณาแหล่งทรัพยากรและสภาพ
แวดล้อมในการก�ำหนดรูปแบบพลังงานที่เหมาะสม
กับท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ให้เป็นปริมาณส�ำรองพลังงานในชุมชนได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
3. เมื่อมีข้อมูล งบประมาณ การประเมิน
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทุกด้าน และการให้
ความร่วมมือของชุมชน ก็สามารถเริ่มด�ำเนินการ
โครงการพลังงานชุมชนได้ ภายใต้การจัดการพลังงาน
ชุมชนโดยใช้วงจร Deming (Plan-Do-Check-Act)
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพจากการ
ด�ำเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis
เพือ่ หาข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน (ณิชยารัตน์ พาณิชย์, 2556)
หากชุมชนให้ความร่วมมือที่ดี ผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึน้ สามารถน�ำไปขยายผลสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ ทีส่ ามารถ
พัฒนาแหล่งพลังงานภายในท้องถิน่ ย่อมส่งผลในการ
สร้างความมั่นคงส�ำหรับพลังงานโดยสามารถรองรับ
วิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ได้
ท�ำให้ชุมชนสามารถมีความมั่นคงทางพลังงานและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะมีบุคคลบางครอบครัว
ที่ มี ค วามพร้ อ มและตระหนั ก ถึ ง ความมั่ น คงทาง
พลังงาน อาจจะลงทุนติดตั้งพลังงานส�ำรองในครัว
เรือนควบคู่ไปกับโครงการพลังงานชุมชนได้ จะส่งผล
ไปสูภ่ าพรวมของการเป็นปริมาณส�ำรองพลังงานของ
ประเทศได้ นั่นคือ การตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐ

ในการพัฒนาแหล่งพลังงานของประเทศเพื่อรองรับ
ประเทศไทย 4.0 ได้ดังแสดงรูปแบบใน ภาพที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศไทยมี
อุปสรรคจากการมีวิสัยทัศน์มุมมองด้านการจัดการ
พลังงานไม่รอบด้าน ก่อให้เกิดปัญหาการท�ำลาย
สภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เรื่ อ งของพลั ง งานในแต่ ล ะบุ คคลเท่ า ที่ ค วร
ท�ำให้ ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ ยั ง คงขาดทั ศ นคติ แ ละความ
ตระหนักในการใช้พลังงาน (ยรรยงศ์ อัมพวา, 2550)
แม้ ว ่ า บางชุ ม ชนจะมี ก ารน�ำเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการในการด�ำรงชี พ ในทาง
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง แต่ก็ยังมีจ�ำนวน
ไม่มาก เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปพลังงาน
ยังมีราคาแพงเกินกว่าที่บุคคลส่วนใหญ่จะน�ำมาเป็น
เจ้าของได้ ดังนัน้ หากได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุน
ในเรื่องงบประมาณ การให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในเรื่องการจัดการพลังงานชุมชนจาก
ภาครัฐมากขึ้น ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพลังงานภายในชุมชนมากขึน้ (มูลนิธพิ ลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม, 2557)
เมื่อชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการ
พลังงานชุมชนภายใต้ระบบสหกรณ์ชุมชน ผลผลิต
ที่ได้จากการด�ำเนินการพลังงานชุมชนก็คือ กระแส
ไฟฟ้าที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อบริโภคในกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน ล้วนก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์ชุมชนขึ้น
มา จะท�ำให้สมาชิกสหกรณ์ชุมชนมีความรู้สึกในการ
เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมกับโครงการด้านพลังงาน
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งบประมาณสนับสนุน

หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งเสริมพลังงานชุมชน
ผู้น�ำชุมชน

- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานเอกชน

ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลเบี้องต้น
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
- สังคม “วัฒนธรรม”
- ความเป็นอยู่

คณะกรรมการ
พลังงานชุมชน
-

ข้อมูลเชิงลึก

แม่น�้ำล�ำคลองหนอง “หนอง” บึง
ช่องเขา “หุบเขา” ภูเขา
ปริมาณขยะในท้องถิ่น
พื้นที่เกษตรกรรมประมง “ปุสัตว์”

อบรมการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พลังงานชุมชน
งบประมาณส่วนตัว

งบประมาณส่วนกลาง
โครงการพลังงานส�ำรองในชุมชน
(Community Energy Storage)

โครงการพลังงานส�ำรองในครัวเรือน
(Home Energy Strare)

ติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการ
Plan - Do - Chech - Act
การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

ขยายผล

ภาพที่ 6 รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
ที่มา: สังเคราะห์จากผู้เขียน
ชุมชนมากขึ้น (สมศักดิ์ มีนคร, 2555)
นอกจากนี้ยังสามารถท�ำให้ชุมชนมีรายได้
จากการปันผลของสหกรณ์ได้ และสามารถน�ำรายได้
ส่วนหนึ่งมาเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาและ
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ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์การแปรรูปพลังงาน รวมถึงการ
ต่อยอดในการติดตัง้ อุปกรณ์ในโครงการพลังงานส�ำรอง
ในชุม ชนเพิ่ม เติ มได้ ก็จะท�ำให้ มี ค วามมั่ นคงด้า น
พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากมีการบริหาร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งบประมาณทีม่ คี วามถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ยุตธิ รรม
สามารถตรวจสอบได้ ก็จะเป็นการพัฒนาพลังงาน
ชุมชนไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้เขียนบทความได้เสนอแนวคิดรูปแบบการ
พัฒนาที่เหมาะสมในการด�ำเนินการโครงการจัดการ
พลังงานชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญกับขัน้ ตอนการให้ขอ้ มูล
กับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนัก รวมถึงชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานในพื้นที่
และศักยภาพของชุมชน จะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในการศึกษาการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) และการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ (Environment and Health Impact Assessment:
EHIA)    เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ตนเอง ส่งผลให้ชุมชนสามารถลดค่า
ใช้จ่ายด้านพลังงานและมีพลังงานเพียงพอต่อความ
ต้องการพืน้ ฐานในชุมชน (ศราพร ไกรยะปักษ์, 2553)
การสนับสนุนพลังงานส�ำรองในครัวเรือน
จากแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสานจะเป็นการ
สนับสนุนแหล่งพลังงานชุมชนด้วย ซึ่งการพัฒนา
แหล่งพลังงานชุมชนในแต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบ
ที่คล้ายกัน เนื่องจากเป็นการน�ำพลังงานหมุนเวียน
จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ มา
บูรณาการร่วมกันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสม
ผสานเป็นพลังงานชุมชนได้ เมือ่ ชุมชนในแต่ละท้องถิน่
ในแต่ละภูมิภาคมีความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ก็จะ
เป็นแหล่งพลังงานส�ำรองของประเทศได้ แม้ว่าจะมี
ข้อจ�ำกัดทางศักยภาพและประสิทธิภาพของพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทน แต่กจ็ ะเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอนาคตได้
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