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บทคัดย่อ

	 บทความนีเ้ป็นการรวบรวมและน�าเสนอประเดน็ส�าคญัทีก่�าลงัเป็นปัญหาใหญ่ของโลก	นัน่คอืภาวะโลกร้อน	รายงานการวจิยัต่างๆ	
ทั่วโลก	มีการยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า	 การเพิ่มสูงขึ้นของค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ย	 เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ	และปรากฏการณ์ความรุนแรงต่างๆ	เช่น	การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน�้าทะเล	การละลายของน�้าแข็งขั้วโลก	การเกิดพายุ
รุนแรง	 และการเกิดไฟป่า	 เป็นต้น	 นักวิชาการต่างลงความเห็นว่า	 ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากภาวะโลกร้อน	 ในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้ใช้
ทรัพยากรของโลกจึงจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	 เพื่อที่จะหาทางป้องกันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วม
กัน	 การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะเรือนกระจกได้	 ซึ่งทาง
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพลังงานได้มีการด�าเนินการ	โดยก�าหนดแผนพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนแห่งชาติขึ้น

Abstract

 This paper reviews and presents an important issue of the world, which is global warming. Several researches have 
scientifically confirmed the rising of the average temperature could causes climate change and catastrophes,  such as 
rising of sea level, melting of iceberg, severe storms and brush fires. Researchers also agree that all of these problems results 
from the global warming. As the one who consume a lot of global resources, human has to be award of global warming’s 
causes so that we can find solution to prevent and alterative the problem together. The use of alternative energy will help 
to reduce amount of polluted air causing green house effect. Which the government of Thailand by Ministry of Energy has 
launched the national renewable.

บทน�ำ

	 ในปัจจุบันสภาวะภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	อันมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	 โดย
สังเกตได้จากการที่อุณหภูมิของโลกมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	Gas)	กล่าวคือ	
มลภาวะจากก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนที่สะท้อนจากโลกกลับสู่ชั้นบรรยากาศ	 เช่น	 คาร์บอนไดออกไซด์	 มีเทน	
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน	ไนตรัสออกไซด์	ซัลเฟอร์เฮ็กซะฟลูออไรด์	เป็นต้น		ก๊าซเหล่านั้นใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม	
บ้างเกดิจากไอเสยีจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิในภาคขนส่ง	หรอืเมือ่ภาคอตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้า	หรอืการกระท�าใดๆ	ทีม่ลีกัษณะเป็นการ
เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล	เช่น	ถ่านหิน	น�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	เป็นต้น	ก๊าซดังกล่าวมีความสามารถในการ
กักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก	โดยไม่ปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศ	ดังนั้น	ด้วยลักษณะที่คล้ายกับหลักการของเรือนกระจกที่ใช้ปลูก
พืช	จึงมักเรียกกันว่า	ปรากฏการณ์เรือนกระจก	(Greenhouse	Effect)
	 ผลจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนขึ้นท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	ซึ่งส่งผลต่อการ
ด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์	สัตว์	และพืช	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ส�าหรับประเทศไทย	ผลจากภาวะโลกร้อนดังกล่าวเห็นได้ชัดจาก
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น	การถอยร่นของชายฝั่งทะเล	ปริมาณน�้าฝน	และการแปรปรวนของฤดูกาล	
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกที	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	 หากยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุม
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก		ดังนั้นการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก	การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 และการสร้างเกราะป้องกัน	 เป็นสิ่งที่
ควรด�าเนินการควบคู่กันไป	 และต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วนอย่าง
มีประสิทธิภาพ	
	 แนวทางแก้ไขและลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนดัง
กล่าวของประเทศไทยซึง่สอดคล้องกบัแนวทางของนานาชาติ	แบ่ง
ออกได้เป็น	 6	 ส่วน	 ได้แก่	 การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง	(Adaptation)	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(Mitigation)	 การเพิ่มความตระหนักและมีส่วนร่วมของสังคม	
(Awareness	and	Participation)	การเพิม่ประสทิธภิาพและความ
สามารถในการลดการปล่อยก๊าซ	 (Capacity	Building)	 การ
ปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย	 (Reorganization	and	Law	
Amendments)	 และการพัฒนาและวิจัย	 (Research	and	
Development)	จะเหน็ได้ว่าแนวทางทีก่ล่าวมาทัง้หมดนีจ้ะส�าเรจ็
ไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 หรืออาจกล่าวได้ว่า
เราทุกคนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อปัญหานี้

ปัจจัยที่มีผลต่อภำวะโลกร้อน 
	 สาเหตหุลกัของภาวะโลกร้อนเกดิจากการเพิม่ขึน้ของก๊าซ
เรอืนกระจกทีป่กคลมุชัน้บรรยากาศของโลก	ท�าให้อณุหภมูภิายใน
โลกสูงขึ้น	 เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลกเปลี่ยนไป	 และก๊าซที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เกดิจากการเผาผลาญเชือ้เพลงิฟอสซลิซึง่มคีณุสมบตัเิป็น
ก๊าซเรือนกระจก	(“ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)”,	2552)
	 ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	 กล่าวคือ	 ถ้าในชั้น
บรรยากาศโลกไม่มก๊ีาซเรอืนกระจกจะท�าให้อณุหภมูใินตอนกลาง-
วนัร้อนจดั	และในตอนกลางคนืหนาวจดั	เนือ่งจากก๊าซเรอืนกระจก
มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นรังสีความร้อน	 ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อการ
รักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่	 โดยจะดูดคลื่นรังสี
ความร้อนไว้ในเวลากลางวัน	แล้วค่อยๆ	แผ่รังสีความร้อนออกมา
ในเวลากลางคืน	 ท�าให้อุณหภูมิของโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับ
พลันทันทีทันใด	แต่ในทางตรงกันข้าม	หากมีก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณมากเกินไป	จะท�าให้แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านลงมายังผิวโลก	
ไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้	เนื่องจากถูกดูด
ซับความร้อนไว้ด้วยก๊าซเรือนกระจก	 และจะสะสมอยู ่ในชั้น
บรรยากาศในรูปของพลังงานความร้อน	ซึ่งมีผลท�าให้อุณหภูมิใน
ชัน้บรรยากาศของโลกสงูขึน้เรือ่ยๆ	ขึน้อยูก่บัศกัยภาพทีท่�าให้เกดิ
ภาวะโลกร้อนของก๊าซแต่ละชนดิ	ปรากฏการณ์ลกัษณะเช่นนีเ้รยีก
ว่า	ปรากฏการณ์เรือนกระจก	ดังรูปที่	1	

รูปที่	1	ปรากฏการณ์เรือนกระจก

แหล่งก�ำเนิดก๊ำซเรือนกระจก 

	 ก๊าซเรอืนกระจกมทีัง้ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละทีเ่กดิ
จากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อด�ารงชีวิตของมนุษย์	 โดยเป็นก๊าซที่มี
คุณสมบัติเด่นคือสามารถดูดซับรังสีความร้อนได้	อาทิ	ไอน�้า	ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	ก๊าซโอโซน	ก๊าซมีเทน	ไนตรัสออกไซด์	และ
สารซีเอฟซี	 เป็นต้น	 โดยสาเหตุของการเกิดก๊าซที่ส�าคัญมีดังนี้	
(“ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)”,	2552;	“คาร์บอนไดออกไซด์
และแก๊สเรือนกระจก”,	ม.ป.ป.	;	“ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน”,	2550)
	 •	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์		เกดิจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ
ในโรงงานอตุสาหกรรม	ยานยนต์	รวมถงึโรงผลติกระแสไฟฟ้า	การ
ตัดต้นไม้ท�าลายป่า	ฯลฯ
	 •	ก๊าซมีเทน	 เกิดจากการท�าการเกษตรและการปศุสัตว์	
การย่อยสลายและการเผาไหม้ของซากพชืซากสตัว์		การท�าเหมอืง
แร่	การผลิตถ่านหิน	การทับถมของปริมาณขยะ	ฯลฯ
	 •	ก๊าซไนตรสัออกไซด์		เกดิจากการท�าการเกษตรและการ
ปศุสัตว์	การย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์		ปุ๋ยเคมี	และถ่านหิน
	 •	สารซีเอฟซี	 เกิดจากอุตสาหกรรมเครื่องท�าความเย็น	
โดยใช้เป็นสารหล่อเยน็ในตูเ้ยน็	และเครือ่งปรบัอากาศ		บรรจภุณัฑ์
กระป๋องที่มีการใช้สารขับดัน	เช่น	กระป๋องสเปรย์	เป็นต้น

	 แหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่นั้นเกิดจากมนุษย์
แทบทัง้สิน้	ทัง้นีเ้ป็นเพราะความเจรญิก้าวหน้าและการเตบิโตอย่าง
ต่อเนือ่งทางอตุสาหกรรมในทกุๆ	ด้าน	ตลอดจนการขยายวงกว้าง
ของการท�าเกษตรและปศสุตัว์	รวมถงึความต้องการบรโิภคทีม่มีาก
ขึ้นของมนุษย์	ดังนั้นการมีส่วนร่วม		การตระหนักถึงปัญหา	และ
การเข้าถึงข้อมูลมีส่วนส�าคัญในการบรรเทาความรุนแรงของผล	
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กระทบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะมีผลต่อเนื่องใน
ระยะยาว	

แนวทำงช่วยลดภำวะโลกร้อน 
	 ก๊าซเรอืนกระจกทีม่ปีรมิาณมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัก๊าซชนดิ
อืน่ๆ	คอื	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ซึง่มปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็
ตามการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิและเทคโนโลย	ีอนัล้วนเกดิจาก
กิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์	 ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมใน
โรงงานอุตสาหกรรม	การขนส่งโดยยวดยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง	
อุตสาหกรรมพลังงาน	 การผลิตกระแสไฟฟ้าถ่านหิน	 รวมถึงการ
ท�าลายสิ่งแวดล้อม	และการตัดไม้ท�าลายป่า	ซึ่งเป็นปัญหาหลักใน
การเกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น	 (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก	(องค์การมหาชน),	2553;	คาร์บอนเครดติ	(Carbon	Credit),	
2552)
	 ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 ต่างตระหนักดีถึงปัญหาที่อาจก่อ
ให้เกิดภัยพิบัติอันร้ายแรงในอนาคตอันใกล้นี้	 โดยเฉพาะสาเหตุ
ส�าคัญที่เป็นต้นตอของการเกิดภาวะโลกร้อน	 จึงได้จัดประชุม
นานาชาติขึ้น	 และจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลด้าน
กรอบอนสุญัญาว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	หรอืเรยีก
ว่า	 Intergovernmental	Negotiating	Committee	 for	a	
Framework	Convention	on	Climate	Change	(INC)	ขึ้นในปี	
พ.ศ.	2533	โดยหวงัจะให้มตีวัแทนจากรฐับาลของหลายๆ	ประเทศ
เข้าร่วมเจรจาเพือ่หาแนวทางป้องกนัภาวะโลกร้อนในเชงิปฏบิตั	ิซึง่
ต่อมา	 INC	 ได้มีการยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 หรือเรียกว่า	United	Nations	
Framework	Convention	on	Climate	Change	(UNFCCC)	ขึ้น
โดยมีการลงมติรับรองในวันที่	9	พฤษภาคม	2535	ณ	ส�านักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกา	จากนั้น
ได้มีการชักชวนและเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ	ซึ่งมีมากถึง	154	
ประเทศเข้าร่วมลงนามเพื่อเข้าสู่แนวทางปฏิบัติเดียวกันเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้บรรลถุงึการ
รกัษาระดบัความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศให้คงที่	
อยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัจากการแทรกแซงของมนษุย์ทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อระบบภูมิอากาศ	 การรักษาระดับดังกล่าวต้องด�าเนินการใน
ระยะเวลาเพยีงพอทีจ่ะให้ระบบนเิวศปรบัตวั	โดยไม่คกุคามต่อการ
ผลติอาหารของมนษุย์	และการพฒันาทางเศรษฐกจิเป็นไปอย่างยัง่ยนื	
(องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน),	2553)
	 ผลจากการด�าเนินกิจกรรมของ	UNFCCC	 อย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้เกดิข้อตกลงเกีย่วกบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถไป
ท�าลายชั้นบรรยากาศได้ขึ้นที่กรุงเกียวโต	 ประเทศญี่ปุ่น	 เรียกว่า
พธิสีารเกยีวโต	(Kyoto	Protocal)	โดยอยูภ่ายใต้ของ	UNFCCC	ซึง่

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2548	และจะสิ้นสุดลงในปี	
พ.ศ.	2555	สาระส�าคัญของขอ้ตกลงตามพธิีสารเกียวโตนี้	เปน็การ
ก�าหนดพันธกรณีให้กับกลุ่มประเทศต่างๆ	 ที่เป็นสมาชิก	 รวมถึง
การสร้างกลไกอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นต่อการบรรลุถึงเป้าหมายตามข้อ
ตกลง	โดยสามารถเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ	
	 ในการนี้กลุ่มประเทศภาคีสมาชิก	 หรืออาจเรียกว่าเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว	 จะถูกก�าหนดให้มีการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 หรือก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์
เป็นส�าคัญ	ลงอย่างน้อย	5	%	ในช่วงปี	2551-2555	โดยในแต่ละ
ประเทศจะได้รบัการจดัสรรปรมิาณการปล่อยก๊าซทีต่นเองสามารถ
ปล่อยได้ในแต่ละปี	หรือที่เรียกว่า	หน่วยปริมาณการปล่อยก๊าซที่
ได้รับการจัดสรร	(Assigned	Amount	Units:	AAUs)	หรือที่มักเรียก
กันว่า	คาร์บอนเครดิต	
	 ส�าหรับกลุ ่มประเทศที่ไม่ใช่ภาคีสมาชิก	 หรือเรียกว่า
ประเทศทีก่�าลงัพฒันา	เช่น	ประเทศไทย	ตามพธิสีารเกยีวโตไม่ได้
มกีารก�าหนดว่าจะต้องลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกแต่อย่างใด	หาก
แต่จะต้องจดัท�ารายงานเพือ่แสดงการปล่อยก๊าซในแต่ละปี	รวมถงึ
มาตรการและนโยบายต่างๆ	ที่รัฐบาลจะต้องใช้ด�าเนินการเพื่อแก้
ปัญหาหรือรับมือกับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน	ดังนั้น	อาจกล่าวได้
ว่าประเทศทีก่�าลงัพฒันาจะไม่มคีาร์บอนเครดติทีไ่ด้รบัการจดัสรร
นัน่เอง	(องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องค์การมหาชน),	
2553)
	 ดังนั้นหากประเทศต่างๆ	 ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นก็ตาม	
ต่างให้ความส�าคัญและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามอนุสัญญา
พันธกรณี	 ความหวังในการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาก็อาจ
ท�าได้ทันท่วงที	 อย่างไรก็ตามยังคงต้องใช้ระยะเวลานานนับช่วง
อายุคนจึงจะเห็นผลการด�าเนินการต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 ในฐานะ
ของมนษุย์ทีอ่าศยัอยูบ่นโลกสามารถมส่ีวนในการช่วยลดภาวะโลก
ร้อนได้ด้วยวธิกีารต่างๆ	เช่น	ประหยดัพลงังานไฟฟ้า	หยดุการเผา
ไม้ท�าลายป่า	ลดการใช้ภาชะบรรจุที่ท�าจากโฟม	และที่ส�าคัญคือ
ความมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อปัญหาภาวะโลกร้อน

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้วยกำรใช้พลังงำนทดแทน  

	 มาตรการส�าคัญที่รัฐบาล	 และภาคเอกชนในภาค
อตุสาหกรรม		รวมถงึภาคการพาณชิย์ควรให้ความใส่ใจและให้การ
สนับสนุน	 คือ	 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 การลดการใช้
พลังงานควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		และท้าย
สดุคอืการปรบัไปใช้พลงังานทดแทน	โดยมเีป้าหมายหลกัทีต้่นเหตุ
ของผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจก	 อันได้แก่	 ภาคอุตสาหกรรม	 ภาค
การขนส่ง	และภาคการผลิตพลังงานไฟฟ้า
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	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้
ก�าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปีขึ้น	ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2551	ถงึ	2565	โดยมเีป้าประสงค์หลกัคอืการลดการน�าเข้าพลงังาน
จากต่างประเทศ	เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน		ซึ่งท�าให้ต้อง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ	 ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทย	 	 รวมถึงการส่งเสริมให้
ทุนอุดหนุนการพัฒนาและวิจัยด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์		พลังงานลม	การเปลี่ยน
ไปใช้ก๊าซธรรมชาตแิทนเชือ้เพลงิทีต้่องน�าเข้าจากต่างประเทศ	การ
ใช้ไบโอดีเซลและเอธานอล	 เป็นต้น	 ทั้งนี้รัฐบาลได้ก�าหนด
เป้าประสงค์ส�าคัญคือการเพิ่มสัดส่วนการใช้งานพลังงานทดแทน
ในรูปแบบต่างๆ	เป็นร้อยละ	20	ภายในระยะเวลาของแผน	คือปี	
พ.ศ.	2565
	 มาตรการทีร่ฐับาลโดยผ่านทางกระทรวงพลงังานสนบัสนนุ
เพือ่เพิม่การใช้พลงังานทดแทน	ได้แก่	การเพิม่เงนิทนุสนบัสนนุงาน
วจิยั		การให้ข้อเสนอด้านภาษแีก่ผูล้งทนุด้านพลงังานทดแทน		การ
สนบัสนนุเงนิแก่ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน	(Adder	Cost)	ได้แก่	
ลม	แสงอาทติย์	ชวีมวล	เป็นต้น	โดยมเีป้าหมายของการปรบัเปลีย่น
ลกัษณะการใช้เชือ้เพลงิของประเทศตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน	
15	ปี	โดยกระทรวงพลงังานดงัปรากฏในตารางที	่1	
	 การสนบัสนนุให้เกดิการใช้งานพลงังานทดแทนเพิม่ขึน้จะ
ส่งผลดีทางเศรษฐกิจคือ	 ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

เป็นเงินถึง	460,000	 ล้านบาทต่อปี	 ท�าให้เกิดการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน	รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต	
และอาจก่อให้เกิดรายได้การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็น
ผลจากการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา	 นอกจากนี้ยังส่งผลทาง
ด้านสังคม	โดยการสร้างงาน	และลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมือง
ใหญ่และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 ในด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
ประเทศ	 ปัจจุบันประเทศไทยมีก�าลังผลิตรวมของระบบทั้งสิ้น	
30,160	เมกะวตัต์	และมกี�าลงัความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ	23,237.30	
เมกะวัตต์	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2553)		ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.	2553	มี
สัดส่วนร้อยละ	4.28	โดยคิดเป็นร้อยละ	11.37	ของก�าลังผลิตติด
ตัง้	(Installed	Capacity)	หรอืก�าลงัผลติไฟฟ้ารวมของทัง้ประเทศ	
(ข้อมูลส�าคัญรายเดือน,	ม.ป.ป.)
	 ในด้านพลงังานเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการขนส่งนัน้	ประเทศไทย
มีการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วน
ร้อยละ	2	และ	5	ที่รู้จักในนามของไบโอดีเซล	B2	และ	B5	มานาน
กว่า	10	ปีแล้ว	ซึง่ส่งเสรมิโดยใช้กลไกราคาเป็นหลกั	กล่าวคอื	การ
ท�าให้ราคาไบโอดีเซลมีราคาถูกกว่าราคาน�้ามันดีเซลตามท้อง
ตลาด	1.00	ถึง	1.50	บาท	นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้เอธา
นอลผสมในน�้ามันเบนซิน	 หรือที่เรียกว่า	 แก๊สโซฮอล	 ผ่านกลไก
ทางการตลาดเช่นกัน

ตารางที่	1	:	ก�าลังการผลิตปัจจุบัน	และเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี	
ประมาณการ	ณ	วันที่	2	ม.ค.	2553	(ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	กระทรวงพลังงาน,	2551)

 
ประเภทพลังงาน

	 ก�าลังผลิต	 เป้าหมาย	 เป้าหมาย	 เป้าหมาย
	 	 ในปัจจุบัน	 พ.ศ.	2551-2554	 พ.ศ.	2555-2559	 พ.ศ.	2560-2555

 ไฟฟ้า	 แสงอาทติย์	 32	MW	 55	MW	 6	ktoe	 95	MW	 11	ktoe	 500	MW	 56	ktoe

	 	 ชวีมวล	 1,610	MW	 2,800	MW	 1,463	ktoe	 3220		MW	 1682	ktoe	 3,700	MW	 1,933	ktoe

	 	 ลม	 1	MW	 115	MW	 13	ktoe	 375	MW	 42	ktoe	 800	MW	 89	ktoe

	 	 ไฟฟ้าพลงัน�า้	 56	MW	 165	MW	 43	ktoe	 281	MW	 73	ktoe	 324	MW	 85	ktoe

	 	 อืน่ๆ	 51	MW	 138	MW	 62	ktoe	 220	MW	 98	ktoe	 283.5	MW	 127	ktoe	

	 	 (พลงังานขยะ	ก๊าซชวีภาพ)	

	 	 รวม	 1,750	MW	 3,273	MW	 1,587	ktoe	 4101	MW	 1970	ktoe	 5,608	MW	 2,290	ktoe
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  ประเภทพลังงาน	 ก�าลังผลิต	 เป้าหมาย	 เป้าหมาย	 เป้าหมาย
	 	 	 ในปัจจุบัน	 พ.ศ.	2551-2554	 พ.ศ.	2555-2559	 พ.ศ.	2560-2555

	 ความร้อน	 ชวีมวล	 2,781	MW	 3,660	ktoe	 5,000	ktoe	 6,760	ktoe

	 	 ก๊าซชวีภาพ	 224	MW	 470	ktoe	 540	ktoe	 600	ktoe

	 	 แสงอาทติย์	 1	MW	 5	ktoe	 17.5	ktoe	 38	ktoe

	 	 อืน่ๆ	(พลงังานขยะ)	 1	MW	 15	ktoe	 24	ktoe	 35	ktoe

	 	 รวม	 3,007	MW		 4,150	ktoe	 5,582	ktoe	 7,433	ktoe

 เชือ้เพลงิ	 เอทานอล	 1.24	ล้านลติร/วนั	 3	ล้านลติร/วนั	 805	ktoe	 6.2	ล้านลติร/วนั	 1,686	ktoe	 9	ล้านลติร/วนั	 2,447	ktoe

	 ชวีภาพ	 ไบโอดเีซล	 1.56	ล้านลติร/วนั	 3	ล้านลติร/วนั	 950	ktoe	 3.6	ล้านลติร/วนั	 1,145	ktoe	 4.5	ล้านลติร/วนั	 1,415	ktoe

	 	 รวม	 -	 6	ล้านลติร/วนั	 1,755	ktoe	 9.8	ล้านลติร/วนั	 2,831	ktoe	 13.5	ล้านลติร/วนั	 3,986	ktoe

       
สรุป

	 ความร่วมมอืในการหยดุยัง้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	และการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ	เป็น
สิ่งส�าคัญที่ควรปลูกฝังให้ประชาชนได้รับรู้มาตรการต่างๆ	ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการรณรงค์	และเปลี่ยนไปใช้พลังงาน
ทดแทน	หรือพลังงานทางเลือกควรได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วนของสังคม	ทั้งจากภาคอุตสหกรรม	การขนส่ง	ภาคการผลิตไฟฟ้า	
และชุมชนซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ส�าคัญ	สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้พลังงานแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ยังคงต้องมีการลงทุน	
และเพิม่มาตรการส่งเสรมิอย่างเป็นรปูธรรมอกีมากเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้	นอกจากนีร้ฐัยงัคงต้องเพิม่มาตรการเชงิป้องกนั	และการ
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