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1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอันเปน
ผลจากกิจกรรมของมนุษยท่ีเปล่ียนองคประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออมและท่ีเพิ่มเติมจาก
ความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติท่ีสังเกตไดในชวงระยะเวลาเดียวกัน ไดแก อุณหภูมิ 
ความช้ืน ปริมาณนํ้าฝน ฤดูกาล ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงอยูของส่ิงมีชีวิตที่จะตองปรับตัวใหเขากับ
สภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นอาศัยอยู  

เราเร่ิมไดยนิการกลาวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบอยข้ึนในปจจุบัน เนือ่งจากสภาพภูมิอากาศ
กําลังเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การศึกษาขององคกรระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ไดช้ีใหเหน็วาการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil 
fuel) ซ่ึงเปนแหลงพลังงานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในชวง 200 ปท่ีผานมา เปนสาเหตุสําคัญท่ีให
ความเขมขนของกาซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน กอใหเกดิปรากฏการณเรือนกระจก 
(greenhouse effect) หรือภาวะโลกรอน (global warming)  
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 ภาวะโลกรอนมีผลตอการอยูรอดของส่ิงมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิโดยรวมสูงข้ึน ทําใหฤดูกาลตางๆ 
เปล่ียนแปลงไป ส่ิงมีชีวิตท่ีไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปได ก็จะคอยๆ ตายลงและ
อาจสูญพันธุไปในท่ีสุด สําหรับผลกระทบตอมนุษยนั้น อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจทําใหบางพืน้ท่ีกลายเปน
ทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและนํ้าดื่ม บางพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมหนักเนื่องจากฝนตก
รุนแรงข้ึน น้ําแข็งข้ัวโลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําใหปริมาณนํ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึน พื้นท่ีชายฝงทะเลไดรับ
ผลกระทบโดยตรง อาจทําใหบางพืน้ท่ีจมหายไปอยางถาวร  ดังนั้น ปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจึงเปนปญหาสําคัญท่ีมวลมนุษยชาติจะตองรวมมือกันปองกนั และเสริมสรางความสามารถในการ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลังงานจากดวงอาทิตย พลังงานนี้สวนใหญเขามาสูโลก
ในรูปแสงแดด ประมาณรอยละ 30 ของพลังงานท่ีเดินทางมาสูโลกได สะทอนกลับไปสูหวงอวกาศ แตอีก
รอยละ 70 ไดถูกดูดซับโดยผานช้ันบรรยากาศลงมาใหความอบอุนกับพื้นผิวโลก  

โลกตองสงพลังงานเหลานีก้ลับสูอวกาศในรูปของแสงอินฟราเรด เนื่องจากโลกมีบรรยากาศท่ีเยน็
กวาดวงอาทิตยมาก จึงไมสามารถสงพลังงานในรูปแสงไดเชนเดียวกบัดวงอาทิตย แตจะสงกลับพลังงานใน
รูปของอินฟราเรดหรือรังสีความรอน การที่โลกไดสะทอนเอาความรอนออกไปบางชวยทําใหโลกไมรอน
จนเกนิไปซ่ึงคลายๆ กับการทีเ่ราดงึเอาถานรอนๆ ออกจากเตากอนท่ีเหล็กท่ีวางอยูบนเตาจะรอนจนแดงนั่นเอง 

 

 
 
“กาซเรือนกระจก” ในบรรยากาศเปนส่ิงขวางกั้นแสงอินฟราเรดท่ีโลกสะทอนกลับจากพื้นผิวสู

บรรยากาศไดเหมือนกับแสงสวาง ดังนัน้ พลังงานท่ีสงออกจากพ้ืนผิวของโลกจึงเปนการสงออกโดยกระแส
ลมและเมฆท่ีอยูบนช้ันบรรยากาศที่หนาแนนไปดวยกาซเรือนกระจก  

ปรากฏการณท่ีความรอนถูกกกัเก็บไวในช้ันบรรยากาศนี้ เปนท่ีรูจกักนัวา “ปรากฏการณเรือนกระจก” 
(Greenhouse Effect) เนื่องจากเปนปรากฏการณท่ีมีลักษณะคลายคลึงกบัสภาพท่ีเกดิข้ึนภายในเรือนกระจกท่ี
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ใชสําหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถสองผานใหความอบอุนภายในเรือนกระจกได 
แตกระจกสามารถสะทอนไมใหความรอนออกไปจากเรือนกระจกได จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือน
กระจกไมใหหนาวเยน็เหมือนภายนอกได 

กาซเรือนกระจก เปนกาซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรังสีความรอนไดดี เชน ไอน้ํา กาซ
คารบอนไดออกไซด CFC (Chlorofluorocarbon)  และกาซอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก แตพิธีสารเกียวโต 
กําหนดขอบเขตของกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญไวเพยีง 6 ชนดิ ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน 
(CH4)  ไนตรัสออกไซด (N2O)  ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs)  เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) 
และซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) โดยกาซแตละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการแผรังสีความรอน (Radiative 
efficiency) ท่ีแตกตางกนั  ดังนั้น ในการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก ใหคํานวณเปนปริมาณเทียบเทา 
กาซคารบอนไดออกไซด โดยใชศักยภาพในการทําใหเกิด “ภาวะโลกรอน” (Global Warming Potential: 
GWP) ของกาซแตละชนิดเปนตัวคูณ สําหรับศักยภาพในการทําใหเกดิภาวะโลกรอนในพนัธกรณแีรก จะ
เปนไปตามรายงานของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) IPCC Second Assessment Report 1995 

ตารางท่ี 1.1 กาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน 

ศักยภาพในการทําใหโลกรอน (เทาของคารบอนไดออกไซด) 
กาซเรือนกระจก 

IPCC 1995 IPCC 2001 

คารบอนไดออกไซด (CO2) 1 1 
มีเทน (CH4) 21 23 
ไนตรัสออกไซด (N2O) 310 296 
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) 140 – 11,700 12 – 12,000 
เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) 6,500 – 9,200 5,700 – 11,900 
ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) 23,900 22,200 

ที่มา: Climate Change 2001, IPCC Third Assessment Report: Scientific Basis, global warming potential for 100-year time 
horizon, Table 6.7 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  

สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศโลก และ
คาดการณถึงภยัคุกคามท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การละลายของภูเขานํ้าแข็ง
และธารน้ําแข็ง การเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเลในมหาสมุทร การกอตัวรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีเกิดบอยคร้ัง
ข้ึน เปนตน ไดกอใหเกดิความรวมมือระดับโลกข้ึน โดยกําหนดเปน “กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
เพื่อใชเปนเวทีในการสรางความรวมมือจากนานาชาติในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
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ประเทศไทยไดตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
จําเปนในการเขารวมกับประชาคมโลกในการแกไขปญหาดังกลาว จึงไดรวมใหสัตยาบันเปนภาคีในกรอบ
อนุสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ตอมาในการประชุมสมัชชาภาคีภายใตกรอบอนุสัญญาฯ 
(Conference of the Parties: COP) คร้ังท่ี 3 ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุน ท่ี
ประชุมไดมีมติเห็นชอบตอพิธีสารเกียวโตซ่ึงไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบในการดําเนินการแกไข
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกําหนดพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับ
กลุมประเทศในภาคผนวกท่ี 1 (Annex I Countries) อันไดแก ประเทศพัฒนาแลวหรืออยูในระยะเปล่ียนผาน
สูประเทศพัฒนาแลว และมีการปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณมากในอดีต สําหรับประเทศไทยจัดอยูใน
กลุมประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1 (Non-Annex I Countries) จึงไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกแต
อยางใด ท้ังนี้ ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศสงผลกระทบในวงกวางตอท้ังภาคเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม การแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจงึมีความเกีย่วเนื่องกับการดําเนินงานของ
หลายๆ ภาคสวน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดตอบสนองตอปญหาดังกลาว และไดริเร่ิม
โครงการการจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามขอตกลงดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศเร่ืองการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2548 และตอมาไดกําหนดแนวทางและมาตรการดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีสอดคลองและบูรณาการและผลักดันใหการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุก
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดทํา “ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการ
จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555” ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการ 
นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ” และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2551 และใหกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของนาํไปใชเปนกรอบนโยบายในการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติตอไป 

ตอมาในการประชุมสมัชชาภาคีภายใตกรอบอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP) คร้ังท่ี 3 
ในป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุน ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบตอ “พิธีสารเกียวโต” ซ่ึง
ไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยกําหนด
พันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับกลุมประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I Countries) 
ไดแก ประเทศพัฒนาแลวหรืออยูในระยะเปล่ียนผานสูประเทศพัฒนาแลว และมีการปลอยกาซเรือนกระจก
ในปริมาณมากในอดีต   สําหรับประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I 
Countries) จึงไมมีพันธกรณีในการลดกาซเรือนกระจกแตอยางใด   ท้ังนี้ ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตอ 
พิธีสารเกียวโตเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

“พิธีสารเกียวโต” กําหนดพันธกรณีใหประเทศในกลุม Annex I ตองดําเนินการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก 6 ชนิด คือ คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน 
(HFCs)เปอรฟลูออโรคารบอน (PFCs) และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6) เฉล่ียรวมกันไมตํ่ากวา 5.2% ของ
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ปริมาณการปลอยเม่ือป ค.ศ. 1990 ภายในชวงป ค.ศ. 2008-2012 ตามท่ีระบุไวในมาตรา 3 และเพื่อใหประเทศใน
กลุม Annex I สามารถบรรลุเปาหมายการลดไดงายข้ึน จึงไดกําหนดกลไกยืดหยุน (flexibility mechanisms) ข้ึน 3 
กลไก แตมี “กลไกการพัฒนาสะอาด” หรือ CDM (Clean Development Mechanism) เพียงกลไกเดียวท่ีเกี่ยวของกับ
ประเทศไทย ซ่ึงอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา หรือกลุม Non-Annex I  

กลไกการพัฒนาสะอาด เปนกลไกท่ีระบุไวในมาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต ซ่ึงกําหนดใหประเทศ
พัฒนาแลวหรือประเทศในกลุม Annex I สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมกับประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศในกลุม Non-Annex I โดยท่ีปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได จะตอง
ผานการรับรอง จึงเรียกวา CERs (Certified Emission Reduction) มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ดงันี้ 

1) ชวยใหประเทศพัฒนาแลว (Annex I) สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดตามเปาหมาย 
งายข้ึน เนื่องจากมีตนทุนการลดกาซเรือนกระจกต่ํากวาในประเทศตน 

2) ชวยใหประเทศกําลังพัฒนา (Non-Annex I) สามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน 

2. พลังงานกับภาวะโลกรอน 

วิกฤติภาวะโลกรอน (Global warming) เปนผลสืบเนื่องมาจากหลังยคุปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษยมี
การบริโภคพลังงานกันอยางฟุมเฟอยมีการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิลและปลดปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ปริมาณมหาศาลขึ้นไปสะสมในช้ันบรรยากาศกอตัวเปนช้ันของกาซเรือน
กระจก ทําหนาท่ีเสมือนผาหมผืนใหญหอหุมโลกไว สงผลใหอุณหภูมิเฉล่ียของบรรยากาศโลกสูงข้ึนเร่ือยๆ  

แต “พลังงาน” ก็เปนปจจยัพื้นฐานท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการข้ันพืน้ฐานของประชาชน 
รวมท้ังการผลิตในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม ท่ีตองการความสะดวก รวดเร็ว สามารถแขงขันไดกบัประเทศ
อ่ืนๆ ท่ัวโลก สงผลใหความตองการการใชพลังงานในประเทศสูงข้ึนอยางรวดเร็ว รัฐจึงตองจัดหาพลังงาน
ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอ ราคาเหมาะสม คุณภาพดี สอดคลองกับความตองการของผูใช  

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานจํานวนจํากดั จําเปนตองนําเขาพลังงานเพ่ือใหเพยีงพอกบัปริมาณความ
ตองการใชของประเทศ ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศปละเกือบลานลานบาท ดังนั้นเพื่อลดภาระการ
นําเขาพลังงานและอนุรักษพลังงานใหมีไวใชอีกยาวนานในอนาคต รวมถึงการดําเนินการตามพันธะลด
วิกฤติภาวะโลกรอน มาตรการอนรัุกษพลังงาน การพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน ตลอดจนการสงเสริม
เทคโนโลยีสะอาดและการใชทรัพยากรอยางคุมคา จึงเปนส่ิงจําเปนยิ่งสําหรับประเทศไทย  

ภาคพลังงานถือไดวาเปนภาคหลักในการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไปยังช้ันบรรยากาศของโลก 
ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีมีความสลับซับซอนและมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันอยูในหลายระดับ  การรายงาน
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 
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• การปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเช้ือเพลิง  (1A – Energy Combustion) 
• การปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเล็ดลอดออกไป  (1B – Fugitive Emissions)  

เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงาน เชน การทาํเหมืองถานหนิ การผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ  
กาซเรือนกระจกเกิดจากการเล็ดลอดไดแกมีเทน และ VOC (volatile organic carbon) 

ในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงาน 193 ลานตัน 
(MtCO2e) โดยการแปรรูปพลังงาน (energy transformation industries) เปนสาขาท่ีปลดปลอยกาซ 
เรือนกระจกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 22.4 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมท้ังประเทศ รองลงมาคือ
การใชพลังงานในการขนสง (รอยละ 15.2 ) อุตสาหกรรม (รอยละ 11.0) เกษตรกรรม (รอยละ 3) ใน
ครัวเรือน (รอยละ 1.2) และในธุรกิจการคา (รอยละ 0.6) หรือนบัรวมไดวาการเผาไหมเช้ือเพลิง (fuel 
combustion)  ปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมกนัประมาณ 183.5 ลานตัน หรือ รอยละ 53.4 ของการ
ปลดปลอยกาซท้ังหมดในประเทศไทย สําหรับการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเล็ดลอดออกไป (Fugitive 
Emissions) จากเช้ือเพลิงแข็ง น้ํามันและกาซธรรมชาติ มีประมาณ 9.7 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 2.8 ของ
ปริมาณการปลดปลอยสุทธิของประเทศ 

ตารางท่ี  1.2  การปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2546 (2003) 

Mt CO2e 
Greenhouse Gas Source and Sink Categories 

CO2 CH4 N2O HFCs Total 

% Total Net 

Emissions 

Total Emission & Removals 218.360 95.346 29.713 791 344.210 100% 

1. ENERGY 178.945 11.522 2.737 0 193.204 56.2% 

    A. Fuel Combustion 178.945 1.837 2.737 0 183.519 53.4% 

        Energy & Transformation Ind. 75.497 0.045 1.381 - 76.924 22% 

        Manufacturing, Mining & Construction 37.293 0.439 0.154 - 37.886 11% 

       Transport 51.272 0.152 0.874 - 52.298 15% 

       Commercial 1.892 0.006 0.138 - 2.036 1% 

       Residential 2.810 1.165 0.006 - 3.981 1% 

       Agriculture 10.181 0.029 184 - 10.394 3% 

    B. Fugitive Emissions - 9.685 - - 9.685 3% 

       Solid Fuels - 0.331 - - 0.331 0% 

      Oil and Natural Gas - 9.353 - - 9.353 3% 
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กระบวนการแปรรูปพลังงาน เปนกิจกรรมหลักท่ีกอใหเกดิกาซเรือนกระจก 76.9 ลานตันหรือรอยละ  

22.4 ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมของประเทศไทย รองลงมาคือภาคการขนสง ในปริมาณ 52.3  
ลานตัน หรือรอยละ 15.2 ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร และกอสรางรวมกันมีปริมาณ 37.8 ลานตัน หรือ  
รอยละ 11 สําหรับภาคครัวเรือน การคาและการเกษตรรวมกันมีปริมาณการปลดปลอยเพียง 16.4 ลานตัน 
(รอยละ 4.7  ของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมของประเทศไทยเทานั้น) 

สัดสวนของกิจกรรมจากการเผาไหมเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 (ป 2003) 
 

        Energy & 
Transformation Ind.

41.9%

       Commercial
1.1%       Residential

2.2%        Agriculture
5.7%

        Manufacturing, Mining 
& Construction

20.6%

       Transport
28.5%
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3.  การคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคต 

การประเมินปริมาณกาซท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พ.ศ. 2548-2563 (ค.ศ. 2005-2020) โดยท่ัวไปแลว 
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในแตละสาขามีความสัมพันธกบัระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในระดับท่ีแตกตางกันไป เชน ปริมาณความตองการใชพลังงานมีความสัมพันธคอนขางสูงกับ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)  แตในบางสาขาเชนการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและปาไมมี
ความสัมพันธตอ GDP คอนขางตํ่า การคาดการณระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเปนขอมูลท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีใชในการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต 

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีพันธกรณีท่ีบังคับใหตองดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดกาซเรือนกระจกใน
ปริมาณท่ีกําหนด และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงนอยเม่ือเทียบกับประชาคมโลก จึงยังไมมี
ความจําเปนท่ีจะตองตั้งเปาหมายปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีตองการจะลด นอกจากนี้เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงมีฐานทางเศรษฐกิจท่ีอยูระหวางการเปล่ียนแปลงอยูเสมอจึงเปนการยากท่ีจะ
คาดการณการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตไดอยางแมนยําจนทําใหสามารถกําหนดปริมาณกาซเรือน
กระจกท่ีเหมาะสมท่ีสามารถลดไดโดยไมกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

อยางไรก็ตาม การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จึงมีการ
เตรียมตัวและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมท่ีมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกมาก
โดยจําแนกตามสาขาของกิจกรรมนั้นๆ  ท้ังนี้ หากจากขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2537 (ค.ศ.
1994) และป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) จะพบวาการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 48.8 
ในภาคการเกษตร เพิ่มข้ึน รอยละ 7 และสําหรับภาคของเสียเพิ่มข้ึนจาก 0.74 ลานตันคารบอนไดออกไซด
หรือเทียบเทา เปน 26.87 ลานตันคารบอนไดออกไซดหรือเทียบเทา ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3532.9 

นอกจากการเพ่ิมปริมาณโดยรวม (Total Emission) แลว ปจจัยสําคัญท่ีควรจะพิจารณาเพิ่มเติมไดแก 
การเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และการเติบโตของประชากรในชวงระยะเวลาเดียวกัน โดยระหวาง 
ป พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ถึง พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) การเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
ไทยคิดเปนรอยละ 28.66 และการเติบโตของประชากรคิดเปนรอยละ 9.23 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมข้ึน
ของการปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขากับอัตราการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมและอัตราการเติบโต
ของประชากร พบวาการเพ่ิมของการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานคิดเปน 1.7 เทาของการเติบโต
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และคิดเปน 5.29 เทาของการเติบโตของประชากร ในภาคเกษตรกรรม การเพิม่
ของการปลอยกาซเรือนกระจกคิดเปน 0.24 เทาของการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และคิดเปน 
0.76 เทาของการเติบโตของประชากร และสําหรับภาคของเสียนั้น การเพิ่มของการปลอยกาซเรือนกระจก
คิดเปน 123.28 เทาของการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม และคิดเปน 382.85 เทาของการเติบโตของ
ประชากร ซ่ึงนับวาเปนการเพิ่มท่ีสูงมาก การวิเคราะหในเบื้องตนดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาคพลังงานและ
ภาคของเสียเปนภาคสวนท่ีมีการเพิ่มของกาซเรือนกระจกท่ีสูงซ่ึงรัฐบาลควรใหความสําคัญในการกําหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคดังกลาว 
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ที่มา:  ขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม – World Bank, 2007 
 ขอมูลประชากร – United Nations, 2007 
 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ป ค.ศ. 1994 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2543) 
 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ป ค.ศ. 2003 – บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด (พ.ศ. 2548)  
 

เม่ือพิจารณาการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน พบวากจิกรรมสําคัญท่ีปลอยกาซเรือน
กระจกในปริมาณมากท่ีสุด ไดแก การจัดหาและแปรรูปพลังงาน (การผลิตและใชกระแสไฟฟา) รองลงมา 
ไดแก การเผาไหมเช้ือเพลิงในภาคคมนาคมขนสง และการเผาไหมเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ 
ท้ังนี้ อัตราการเพ่ิมของการปลอยกาซเรือนกระจกจากกจิกรรมดังกลาวระหวาง ป พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ถึง
ป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) คือ รอยละ 68.7 รอยละ 31 และรอยละ 22.1 ตามลําดับ 
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ที่มา:  MtCO2e = ลานตันคารบอนไดออกไซดหรือเทียบเทา 
 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 1994) – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2003) – บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด 
 

จากขอมูลดงักลาว จะเห็นไดวาการกําหนดนโยบายเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
ควรมุงเนนไปยังกจิกรรมท่ีเปนสาเหตุหลักในการปลอยกาซเรือนกระจก ไดแก การจัดหาและแปรรูปพลังงาน 
(การผลิตและใชกระแสไฟฟา) การเผาไหมเช้ือเพลิงในภาคคมนาคมขนสง และการเผาไหมเช้ือเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงประเทศไทยมีการดําเนินการไปบางแลว 

ท่ีผานมาประเทศไทยมีการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานเปนสําคัญ เนื่องจากมี
ความเกี่ยวเนื่องกับปญหาความม่ันคงทางดานพลังงานและการตองพึ่งพาพลังงานนําเขาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ไดระบุใหการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปน 
ยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะผลักดันใหประเทศสามารถบรรลุเปาหมายดานความม่ันคงทางพลังงานและลดการ
พึ่งพาการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ กระทรวงพลังงานจึงไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนในภาคการผลิตกระแสไฟฟาและภาคคมนาคม ซ่ึงสอดคลองกับแผนการขยายกําลังผลิต
กระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตท่ีสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนในรูปแบบของโรงงานผลิตกระแสไฟฟารายยอย ท้ังนี้ ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระทรวง
พลังงานไดดําเนินการประชาสัมพันธและรณรงคใหภาคประชาชนประหยัดพลังงานมาอยางตอเนื่อง ไดแก 
โครงการติดฉลากเบอร 5 บนเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไดมาตรฐานในการประหยัดไฟ โครงการรวมพลังหารสอง 
โครงการรณรงคใชหลอดประหยัดไฟ เปนตน  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดต้ังกองทุนอนุรักษพลังงานข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกลไกในการผลักดัน
ใหเกดิการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน สําหรับการใชพลังงานในภาคคมนาคม กระทรวง
พลังงานรวมกบักระทรวงคมนาคมมีการรณรงคใหใชเช้ือเพลิงทดแทนน้ํามันนําเขา เชน แก็สโซฮอล 
หรือไบโอดีเซล ซ่ึงเปนการสานตอโครงการตามแนวพระราชดําริเพื่อผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากผลิตผลทาง
การเกษตรของประเทศ การปรับปรุงระบบขนสงมวลชนในเมืองโดยเพิ่มเสนทางรถไฟฟาและรถไฟใตดิน และ
การปรับรุงบริการของรถโดยสารประจําทาง เปนตน 
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“ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555” 

จาก “ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2551-2555”  
ยุทธศาสตรท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความสามารถในการปรับตัวเพือ่รับมือและลดความลอแหลมตอผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมแหลงดูดซับกาซ บนพื้นฐาน
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสนับสนุนงานวิจยัและพฒันาเพื่อสรางความเขาใจท่ีชัดเจนตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนนิการดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาการดําเนินงานในกรอบความรวมมือกับตางประเทศ 

การลดกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานนัน้ ไดบรรจอุยูใน “ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มแหลงดดูซับกาซบนพื้นฐานของการพฒันาท่ียั่งยืน” มีเปาหมาย ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและปรับปรุงฐานของเทคโนโลยีการผลิตสูเทคโนโลยีท่ีสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ มี
แนวทางดําเนนิการ 3 แนวทาง ดังนี ้

แนวทางท่ี 2.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใชพลังงานไฟฟา 
ตัวช้ีวดั  (1)  สัดสวนการเพิม่การใชพลังงานไฟฟาตอการเติบโตเศรษฐกิจลดลง 
 (2)  สัดสวนการใชเช้ือเพลิงตอหนวยไฟฟาลดลง 
 (3)  สัดสวนการเพิม่ของการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงานตอการเติบโตของ

 เศรษฐกิจลดลง 
 (4)  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาตอหัวประชากรลดลง 
แนวทางท่ี 2.1.2  เพิ่มประสิทธิภาพการใชและประหยัดพลังงานในภาคคมนาคมขนสง 
ตัวช้ีวดั  (1)  สัดสวนการเพิม่การใชพลังงานในภาคคมนาคมขนสงตอการเติบโตเศรษฐกิจลดลง 
 (2)  สัดสวนระยะทางตอการใชเช้ือเพลิงของยานพาหนะแตละประเภทเพ่ิมข้ึน 
 (3)  สัดสวนการเพิม่ของการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนสงตอการเติบโต

 ของเศรษฐกิจลดลง 
 (4)  สัดสวนการเดนิทางโดยใชระบบขนสงมวลชนในเมืองเพิ่มข้ึน 
 (5)  สัดสวนการเดนิทางดวยเทาหรือรถจักรยานในซอยเพิ่มข้ึน 
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แนวทางท่ี 2.1.3  สนับสนุนและพัฒนาการใชพลังงานทดแทน 
ตัวช้ีวดั  (1)  สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มข้ึน 
 (2)  สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในภาคคมนาคมขนสงเพิม่ข้ึน 
 (3)  สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในกระบวนการอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 (4)  สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของนโยบายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ที่มา:  ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ระดับราคาพลังงานมีผลตอปริมาณกาซเรือนกระจก 

จากรายงานการศึกษากําหนดกรอบและหลักเกณฑการดาํเนินงานดานกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 
(CDM) สําหรับภาคพลังงานของประเทศ หนา 71 ท่ีบริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด ศึกษาใหกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เม่ือป พ.ศ.2548 โดยคาดการณระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การพยากรณของ Energy Information Agency ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตการกํากับดแูลของ US Department 
of Energy โดยนําเอาราคาน้าํมัน (Oil planning price) มาสรางเปนทางเลือก (scenarios) 3 กรณ ีในป พ.ศ. 
2563 ไดแก ระดับราคาน้ํามันปานกลาง (Medium oil price) ระดับราคานํ้ามันสูง (High A) และ ระดับราคา
น้ํามันสูง (High B) ซ่ึงพบวา ระดับราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนมีผลตอปริมาณกาซเรือนกระจก ยิ่งระดับราคานํ้ามัน
ยิ่งสูงข้ึนเทาใด ปริมาณกาซเรือนกระจกจะลดนอยลง ท้ังนี้ข้ึนกับบทบาทของนํ้ามันในแตละสาขาเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 1.3 สรุปบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย จําแนกตามสาขา พ.ศ. 2546-2563 (ค.ศ.2003-2020) 
CO2-equivalent emissions (Mt) Annual Growth (%) 

Sectors 
2003 2005 2010 2015 2020 

2005-

2010 

2010-

2020 

2005-

2020 

1.Energy 193.20 195.26 243.49 297.54 387.46 4.51% 4.75% 4.67% 

2.Industrail Process 18.74 19.70 25.25 28.90 35.96 5.09% 3.60% 4.09% 

3.Solvent and   Other Product Use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

4.Agriculture 82.79 81.78 82.12 80.90 81.91 0.08% -0.03% 0.01% 

5.Land Use Change and Forestry 22.61 21.71 21.34 20.94 20.66 -0.34% -0.32% -0.33% 

6.Wastes 26.87 27.87 29.69 30.80 32.53 1.27% 0.92% 1.04% 

Total Emission & Removals 344.21 346.33 401.90 459.07 558.52 3.02% 3.35% 3.24% 
         

High A scenario 344.21 346.57 400.90 457.64 541.20 2.96% 3.05% 3.02% 

High B scenario 344.21 337.69 387.52 436.15 532.66 2.79% 3.23% 3.09% 
          

Total population (million people)1 63.08 65.04 67.23 69.08 70.51 0.67% 0.48% 0.54% 

Emission per Capita  

(t CO2e/capita) 
5.46 5.33 5.98 6.65 7.92 2.34% 2.86% 2.68% 

ที่มา:  บริษัท อีอารเอ็ม-สยาม จํากัด (พ.ศ. 2548) 
1  ขอมูลการพยากรณจํานวนประชากรจาก Human resources planning division, National Economic and Social 
Development Board 
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ตารางท่ี  1.4  สรุปบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย จําแนกตามประเภทของกาซ พ.ศ. 2546-2563  
(ค.ศ.2003-2020) 

CO2-equivalent emissions (Mt) Annual Growth (%) 
Green House Gas 

2003 2005 2010 2015 2020 
2005-
2010 

2010-
2020 

2005-
2020 

 CO2  218.36 224.14 277.29 334.21 430.06 4.35% 4.49% 4.44% 
 CH4  95.35 93.88 95.64 96.02 98.29 0.37% 0.27% 0.31% 
 N2O  29.71 27.50 28.07 27.85 29.02 0.41% 0.33% 0.36% 
 HFCs  0.79 0.80 0.91 1.00 1.16 2.47% 2.50% 2.49% 
Total Emission & Removals 344.21 346.33 401.90 459.07 558.52 3.02% 3.35% 3.24% 
High A scenario 344.21 346.57 400.90 457.64 541.20 2.96% 3.05% 3.02% 
High B scenario 344.21 337.69 387.52 436.15 532.66 2.79% 3.23% 3.09% 

 

บทสรุปจากขอมูลขางตน 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในป พ.ศ. 2548-2563 (ค.ศ. 
2005-2020) ในป พ.ศ. 2546 กาซเรือนกระจกสุทธิเทากบั 344 ลานตัน (MtCO2e) และคาดวาจะ
เพิ่มข้ึนเปน 558 ลานตัน (MtCO2e) ในป พ.ศ. 2563 

• กาซเรือนกระจกทุกชนดิมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ในอัตราสวนท่ีแตกตางกันไป โดย
คารบอนไดออกไซดมีอัตราการเพ่ิมเฉล่ียสูงสุดคือรอยละ 4.4 รองลงมาคือ HFC ในอัตรารอยละ 
2.5 สําหรับไนตรัสออกไซดและมีเทนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนท่ีนอยมาก 

• กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซท่ีมีปริมาณการปลดปลอยมากท่ีสุด ในบัญชีกาซเรือน
กระจก โดยเพิม่ข้ึนจาก 218 ลานตัน (MtCO2e) หรือ รอยละ 63 ของปริมาณการปลดปลอยสุทธิ ในป 
พ.ศ. 2546 เปน 430 ลานตัน (MtCO2e) หรือ รอยละ 73 ของปริมาณการปลดปลอยสุทธิ ในป 
พ.ศ. 2563 

• กาซมีเทน (CH4) มีการปลดปลอยมากเปนลําดับท่ีสองในบัญชีกาซเรือนกระจก โดยในป 
พ.ศ. 2546 มีปริมาณเทากับ 95 ลานตัน (MtCO2e) และคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปน 98 ลานตัน (MtCO2e) 
ในป พ.ศ. 2563 

• ภาคพลังงานเปนสาขาท่ีปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด: ในปฐาน พ.ศ. 2546 ภาคพลังงาน
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ 193 ลานตัน (MtCO2e) และเพิ่มข้ึนเปน 387 ลานตัน 
(MtCO2e) ในป พ.ศ. 2563 หรือเพิ่มข้ึนในอัตราสวนรอยละ 4.7 ตอป 

• ระดับราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนมีผลตอปริมาณกาซเรือนกระจก ยิ่งระดับราคาน้ํามันยิง่สูงข้ึนเทาใด 
ปริมาณกาซเรือนกระจกจะลดนอยลง ท้ังนีข้ึ้นกับบทบาทของน้ํามันในแตละสาขาเศรษฐกิจ 

• ปริมาณพยากรณการปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากรของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องใน
อัตรารอยละ 2-3 ตอป จากประมาณ 5.46 ตันตอประชากรในป พ.ศ. 2546 เปน 7.92 ตันตอประชากร
ในป พ.ศ. 2563 โดยเปนอัตราการเพ่ิมท่ีตํ่ากวาการเพิ่มข้ึนของการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจาก
ฐานจํานวนประชากรที่คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่อง 
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การพยากรณกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (ENERGY) 

ภาคพลังงานเปนสาขาท่ีมีศักยภาพในการปลดปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุดในบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศ ปจจยัหลักท่ีมีสวนสําคัญในประเมินกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน ไดแก 

• การใชพลังงานในการแปรรูปพลังงาน (energy transformation industries): ในการประเมินกาซ
เรือนกระจกสาขาการผลิตไฟฟา ไดใชขอมูลตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย จดัทําโดยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจะคาดการณความตองการไฟฟาตลอดจนประเภทเช้ือเพลิงท่ีจาํเปนตอง
ใชเพื่อตอบสนองความตองการตามแผน ซ่ึงในแผนฯ ดังกลาวไดผนวกนโยบาย Renewable Portfolio 
Standards (RPS) ของกระทรวงพลังงานเขาไวแลว 

• การใชพลังงานในการเผาไหมเชื้อเพลิงอ่ืนๆ (other fuel combustion sub-sectors):  สาขายอยเหลานี้
ไดแก อุตสาหกรรม การขนสง ครัวเรือน การคา และการเกษตร การใชพลังงานในสาขายอยมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพยากรณปริมาณความตองการเช้ือเพลิงในอนาคตจึงใช
เทคนิคแบบ top-down approach โดยใชคาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคาความยืดหยุนท่ี
เหมาะสมสําหรับแตละสาขา 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเล็ดลอดออกไป (Fugitive emissions): กาซเรือนกระจกเกดิข้ึนจาก
กระบวนการจดัหาเช้ือเพลิงแข็ง (solid fuels) เชนถานหนิ น้ํามันและกาซธรรมชาติ ซ่ึงการประเมินปริมาณ
กาซเรือนกระจกจากถานหนิไดใชขอมูลจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ของการไฟฟาฝาย
ผลิต และผูผลิตถานหินภาคเอกชนเปนหลัก สวนในการประเมินดานน้ํามันและกาซธรรมชาติไดใชยังคง
ขอมูลจาก crude run ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในป พ.ศ. 2546 เนื่องจากนโยบายการ
ขยายโรงกล่ันในอนาคตยังไมชัดเจน 

ภาพรวมของการเพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน ในกรณีราคาน้ํามันปานกลาง (Medium 
oil price) แสดงใหเห็นวาปริมาณกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนในอัตราการ ประมาณรอยละ 4.7 ในชวงป พ.ศ. 
2548-2563 (ค.ศ. 2005-2020) โดยอัตราการเพ่ิมข้ึนจากการเผาไหมเช้ือเพลิง (Fuel combustion) เพิ่มข้ึนใน
อัตรารอยละ 4.8 ตอป ในขณะท่ีอัตรากาซเรือนกระจกท่ีเล็ดลอดออกไป (Fugitive emissions) ลดลง
ประมาณรอยละ 0.1 ตอปในชวงระยะเวลาเดียวกัน  
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ตารางท่ี 1.5 สรุปการคาดการณปริมาณกาซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน พ.ศ. 2546-2563 (ค.ศ. 2003-2020) 

 Emissions (Gg) Annual Growth (%) 
 2003 2005 2010 2015 2020 2005 2010 2005 
       2010 2020 2020 
Total Net Emissions 344,210 346,327 401,897 459,074 558,523 3.0% 3.3% 3.2% 
1. Energy 193,204 195,256 243,494 297,545 387,462 4.5% 4.8% 4.7% 
Carbon Dioxide (CO2)         
1AFule 178,945 184,659 232,747 286,538 375,816 4.7% 4.9% 4.9% 
 Energy & Transformation 75,497 77,765 104,244 127,328 175,409 6.0% 5.3% 5.6% 
 Manufacturing, Mining & Construction 37,293 36,451 45,172 55,301 66,661 4.4% 4.0% 4.1% 
Transport 51,272 54,367 63,950 80,652 106,072 3.3% 5.2% 4.6% 
 Commercial 1,892 1,946 2,158 2,370 2,582 2.1% 1.8% 1.9% 
Residential 2,810 2,835 3,144 3,452 3,761 2.1% 1.8% 1.9% 
Agriculture 10,181 11,295 14,079 17,435 21,330 4.5% 4.2% 4.3% 
1B. Fugitive Emissions - - - - - - - - 
Total    178,945 184,659 232,747 286,538 375,816 4.7% 4.9% 4.9% 
         

Methane (CH4)         
1A. Fuel Combustion 87.46 14.19 17.10 21.02 26.49 3.8% 4.5% 4.2% 
 Energy & Transformation 2.15 1.51 1.71 2.10 2.72 2.4% 4.8% 4.0% 
 Manufacturing, Mining & Construction 20.92 2.70 3.21 3.73 4.23 3.5% 2.8% 3.0% 
Transport 7.24 7.67 9.42 11.87 15.61 4.2% 5.2% 4.9% 
 Commercial 0.30 0.31 0.35 0.38 0.41 2.1% 1.8% 1.9% 
Residential 55.46 0.45 0.50 0.55 0.60 2.1% 1.8% 1.9% 
Agriculture 1.39 1.54 1.92 2.38 2.91 4.5% 4.2% 4.3% 
1B. Fugitive Emissions 461.18 449.34 445.57 445.57 445.57 -0.2% 0.0% -0.1% 
Total    548.64 463.53 462.67 466.59 472.06 0.0% 0.2% 0.1% 
         

Nitrous Oxide (N2O)         
1A. Fuel Combustion 8.83 1.44 1.72 2.02 2.88 3.7% 5.3% 4.7% 
 Energy & Transformation 4.46 0.44 0.55 0.59 1.11 4.8% 7.1% 6.4% 
 Manufacturing, Mining & Construction 0.50 0.39 0.44 0.53 0.61 2.6% 3.4% 3.1% 
Transport 2.82 0.47 0.56 0.71 0.93 3.4% 5.2% 4.6% 
 Commercial 0.45 0.02 0.02 0.02 0.02 2.1% 1.8% 1.9% 
Residential 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 2.1% 1.8% 1.9% 
Agriculture 0.59 0.09 0.12 0.14 0.17 4.5% 4.2% 4.3% 
1B. Fugitive Emissions 0.08 - - - - - - - 
Total    8.91 1.44 1.72 2.02 2.88 3.7% 5.3% 4.7% 
         

Total Carbon Dioxide Equivalent (CO2-e)        
1A. Fuel Combustion 183,519 185,820 234,137 288,188 378,105 4.7% 4.9% 4.8% 
 Energy & Transformation 76,924 78,243 104,813 127,998 176,360 6.0% 5.3% 5.6% 
  Manufacturing, Mining &  Construction 37,886 36,643 45,411 55,562 67,092 4.4% 4.0% 4.1% 
Transport 52,298 54,648 64,284 81,064 106,590 3.3% 5.2% 4.6% 
 Commercial 2,036 2,100 2,339 2,597 2,879 2.2% 2.1% 2.1% 
Residential 3,981 2,851 3,161 3,471 3,782 2.1% 1.8% 1.9% 
Agriculture 10,394 11,336 14,129 17,496 21,402 4.5% 4.2% 4.3% 
1B. Fugitive Emissions 9,685 9,436 9,357 9,357 9,357 -0.2% 0.0% -0.1% 
Total    193,204 195,256 243,494 297,545 387,462 4.5% 4.8% 4.7% 
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สรุปผลการประเมินกาซเรือนกระจกของสาขาพลังงาน ไดดังนี ้

• การเพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงาน ในชวง พ.ศ. 2548-2563 (ค.ศ. 2005-2020)  
คาดวาจะเพิ่มข้ึนในอัตราปานกลาง ประมาณรอยละ 4.7 ตอป หรือเพิ่มข้ึนจาก 193 ลานตัน 
(MtCO2e) ในป พ.ศ. 2548 เปน 387 ลานตัน (MtCO2e) ในป พ.ศ. 2563 

• กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซท่ีปลดปลอยมากท่ีสุดจากสาขานี้ คาดวาจะเพิ่มข้ึนจาก 
184.6 ลานตัน (MtCO2e) ในป พ.ศ. 2548 เปน 375.8 ลานตัน (MtCO2e) ในป พ.ศ. 2563 สัดสวน 
CO2 ในสาขาพลังงานคิดเปนรอยละ 67 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมด 

• ปริมาณกาซเรือนกระจกอ่ืนๆ (Non-CO2) มีปริมาณนอย เม่ือเทียบเคียงในหนวย
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) 

• กาซเรือนกระจกจากการแปรรูปพลังงาน (Energy transformation) มีสัดสวนสูงในสาขาพลังงาน 
คิดเฉล่ียเปนรอยละ 24 ของปริมาณกาซเรือนกระจกสุทธิ หรือประมาณรอยละ 42 ของสาขา
พลังงานในชวง พ.ศ. 2548-2563 (ค.ศ. 2005-2020) รองลงมาคือภาคการขนสง ซ่ึงปลดปลอย
กาซเรือนกระจกประมาณรอยละ 27 ในชวงเวลาเดียวกนั 

• กาซมีเทนท่ีเล็ดลอดจากกระบวนการจัดหาพลังงาน (Fugitive emissions) มีปริมาณนอย คิดเปน
รอยละ  4 ในชวงป พ.ศ. 2548-2563  

• นอกเหนือจากภาคพลังงานแลว สาขาอ่ืนๆ ยังมีบทบาทท้ังในการปลอยและดูดซับกาซเรือน
กระจก ไดแก ภาคการเกษตรมีสัดสวนในบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศรอยละ 24.1 
รองลงมาคือ ของเสีย (รอยละ 7.8) การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินและปาไม (รอยละ 6.6) 
กระบวนการอตุสาหกรรม (รอยละ 5.4 ) 

• ภาคพลังงาน มีบทบาทมากท่ีสุดในบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ การลดกาซเรือนกระจก
ในสาขานี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึง Clean Development Mechanism (CDM) จะเขามามี
บทบาทในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกเปนอยางยิ่ง  
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4.  ศักยภาพของภาคพลังงานกับการลดกาซเรือนกระจก 

กิจกรรมของมนุษยมีผลกระทบโดยตรงทําใหความเขมขนของกาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) สารฮาโลคารบอน 
(halocarbons) และสารซัลเฟอร เฮกซะฟลูออไรด (SF6)  โดยกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญไดแกกาซ
คารบอนไดออกไซด  (CO2) และ มีเทน (CH4)  การเพิ่มข้ึนของกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยยัง
สงผลกระทบในทางออมตอความเขมขนของไอนํ้าและโอโซน ซ่ึงถือไดวาเปนกาซเรือนกระจกท่ีเกดิข้ึนโดย
ธรรมชาติ  การลดปริมาณกาซเรือนกระจกมีความเปนไปไดในเชิงเทคโนโลยีและในเชิงเศรษฐศาสตร  การ
พัฒนาเทคโนโลยี การจัดทํานโยบายและมาตรการจะชวยเอ้ือใหเทคโนโลยีท่ีสะอาดมีการกระจายตัวไปใน
สาขาพลังงาน อุตสาหกรรม การขนสง การคา ครัวเรือน ภาคการเกษตรและปาไม   

ตารางท่ี 1.6  ศักยภาพและขอจํากัดของมาตรการการลดกาซเรือนกระจกในสาขาตาง  ๆตามบัญชีกาซเรือนกระจก  
สาขา โอกาส ศักยภาพ 

พลังงาน (Energy) สูง • ประเทศไทยมีนโยบายที่เอื้อตอการอนุรักษพลังงาน  
• สามารถดําเนินการไดในทุกสาขายอย ไดแก ขนสง อุตสาหกรรม ครัวเรือน การคา 

transformation industries และ Waste to Energy 
• มีความเปนไปไดใชเชิงเทคโนโลย ี
• การตอตานจากสังคมมีไมมากนัก ถาไมใชโครงการขนาดใหญมาก 
• Methodology ในการประเมินกาซเรือนกระจกที่ลดลง ไดรับการอนุมัติจาก EB แลวหลาย

ประเภทโครงการ 
กระบวนการอุตสาหกรรม  
(Industrial Process) 

ตํ่า • ปฏิกิริยาทางเคมีของกระบวนการอุตสาหกรรมเปนไปตามธรรมชาติ ยากที่จะเปล่ียนแปลง 

สารทําละลาย (Solvent) - • ไมไดรวมในบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

การเกษตร (Agriculture) ปานกลาง • สาขายอยที่มีศักยภาพไดแก การปศุสัตว การปลูกขาว และดินที่ใชประกอบเกษตรกรรม  
• การดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตในภาคการเกษตรเปนการลงทุนที่มีตนทุนทาง

สังคมสูง1 
• เทคโนโลยีในการลดกาซเรือนกระจกยังอยูในระดับการวิจัย ยังไมแพรหลายในเชิงพาณิชย 
• การลดกาซมีเทนจากปศุสัตวโดยพัฒนาใหมาเปนพลังงาน จะถูกรวบรวมใหอยูในสาขา

พลังงานอยูแลว 
การเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินและปาไม   

ตํ่า • รัฐบาลไทยยังมีนโยบายไมแนชัดเก่ียวกับการทําโครงการ CDM ดานปาไม 
• สิทธิเหนืออาณาเขตยังเปนประเด็นทีม่ีการถกเถียงกันอยู 

ของเสีย (Waste) สูง • การจัดการของเสียสวนใหญจะเปน methane capture ซึ่งนํามาใชเปนพลังงานทดแทน ดังน้ัน
การประเมินศักยภาพจะอยูควบคูในหมวดของพลังงาน 

 
จากขอมูลขางตน สาขาพลังงาน มีศักยภาพและความพรอมในการลดกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด 

(รวมถึงการลดการปลอยกาซมีเทนจากของเสียเพื่อใชเปนพลังงาน) กระทรวงพลังงานไดตะหนกัถึงปญหา
ดังกลาวและไดดําเนนิมาตรการดานพลังงานอยางจริงจัง เพื่อชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก ในภาค
พลังงาน โดยไดกําหนดเปนนโยบายและแผนสงเสริมเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวยีน และมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการประหยดัพลังงาน   
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5. แนวทางในการลดกาซเรือนกระจกดานพลังงาน 

เม่ือภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากท่ีสุด ประมาณ 56% ของปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกของประเทศ โดยมาจากการผลิตไฟฟา 42% สาขาขนสง 34% และสาขาอุตสาหกรรม 23% จาก
เดิมท่ีปลอยอยูในระดับเฉล่ีย 5% ใชวงป พ.ศ. 2543-2546 และเพิ่มเปน 9% ในป พ.ศ. 2547 และเม่ือมองไป
ในอนาคต หากมีการพัฒนาตามสัดสวนของจีดีพีในระดับ 5% และการเพ่ิมข้ึนของประชากรโดยไมมีการ
วางแผนดานพลังงานมารองรับ ภายในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยจะปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
เพิ่มข้ึนเปน 234 ลานตัน หรือเพิ่มข้ึนปละ 6%  

แตหากสามารถดําเนินการตามนโยบายการใชพลังงานหมุนเวียนท่ีกระทรวงพลังงานไดกําหนดไว 
จากท่ีเคยใชเพียง 0.5% ของการใชพลังงานทั้งหมดในประเทศเปน 8% ภายในป พ.ศ. 2554 จะชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ.2554 ไดประมาณ 16% หรือเพิ่มข้ึนปละ 2% หรือลดการปลอยกาซเรือน
กระจกได 37.6 ลานตัน สําหรับการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีหายไปนั้น จะมาจากแนวนโยบายตางๆ ดังนี้ 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) 
5.2 สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy)  
5.3 เปล่ียนไปใชเช้ือเพลิงท่ีใหกาซ CO2 นอย (Fuel Switching) 
5.4 เพิ่มการใชพลังงานปรมาณู (Nuclear Fission) 
5.5 การดักจับและกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด CO2-Capture and storage (CCS) 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดจากการใชพลังงาน 
ท่ีลดลง ในการประเมินศักยภาพจะแบงประเภทโครงการออกตามภาคเศรษฐกิจ ไดแก 

 

• ภาคอุตสาหกรรม จะพิจารณาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเผาไหมและของ 
หมอตมไอน้ํา การใชเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน เคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร
ประสิทธิภาพสูง อิเล็กทรอนิกสบัลลาสต รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

• ภาคธุรกิจ จะเนนการลดการใชพลังงานในการทําความเยน็ใหกับอาคาร เชน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองปรับอากาศ การปรับปรุงฉนวนกันความรอน การใชอุปกรณ variable speed drive 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของมอเตอรปมน้ําและไฟแสงสวาง เชน การใชอิเล็กทรอนิกส 
บัลลาสต หรือการติดต้ัง room key switch สําหรับโรงแรม เปนตน 

การคํานวณตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก คิดเทียบระหวางการติดต้ังหรือเปลี่ยนอุปกรณเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน กับคาไฟฟาท่ีสามารถประหยัดได ซ่ึงปจจยัท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ของตนทุนในการลดกาซเรือนกระจกของโครงการประเภทนี้ คือ ราคาของอุปกรณในการลดการใชพลังงาน 
และคาไฟฟา หากคาไฟฟาสูงข้ึน ความคุมคาของอุปกรณจะเพ่ิมข้ึนดวย และจะทําใหตนทุนในการลดกาซ
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เรือนกระจกตอตันลดลง ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกคํานวณจากศักยภาพในการเปล่ียนอุปกรณใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยแยกเปนอุตสหกรรมยอยตางๆ 

5.2  การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

เน ื่องจากตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนสวนใหญมีคาสูง การลงทุนจึงข้ึนอยูกับอัตรา
รับซ้ือไฟฟาของรัฐเปนปจจยัสําคัญ ซ่ึงในปจจุบันกระทรวงพลังงานไดมีการ “ขยายระเบียบการรับซ้ือไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)” เพื่อใหผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนท่ีมีปริมาณพลังไฟฟาขาย
เขาระบบไมเกนิ 10 MWe สามารถขายพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายจําหนายไดในราคาขายปลีกเฉล่ีย 
รวมกับคา Ft ขายปลีก (กรณีไมเกนิ 6 MWe) และในราคาขายสงเฉล่ีย รวมกับคา Ft ขายสงเฉล่ีย (กรณีเกนิ 6 
MWe)  นอกจากนี้ยังไดกําหนดอัตรารับซ้ือไฟฟาสวนเพิ่ม (Adder) ท่ีข้ึนอยูกับประเภทเทคโนโลยี 
(ระยะเวลาสนับสนุนคือ 7 ป) และในอนาคตอันใกล จะมีการปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ดวย มาตรการดังกลาวเปนการสนับสนุนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนมากท่ีสุด
เม่ือเทียบกับท่ีเคยมีมา  

5.2.1  การสงเสริมผูผลิตไฟฟาท่ีใชพลังงานหมุนเวียน 

1) การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน จาก VSPP 
โดยกําหนดใหผูสนใจยื่นขอเสนอตอ กฟภ. และ กฟน. ภายในป พ.ศ. 2551 ซ่ึงมี  VSPP ตอบรับแลว 1,054 MW และ
ขายเขาระบบแลว 213 MW 

เช้ือเพลิง สวนเพ่ิมฯ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ป) 
ชีวมวล/กาซชีวภาพ 0.30 7 
พลังน้ําขนาดเล็ก (50-200 kW) 0.40 7 
พลังน้ําขนาดเล็ก (<50 kW) 0.80 7 
ขยะชุมชน 2.50 7 
พลังงานลม 3.50 10 
พลังงานแสงอาทิตย 8.00 10 

2) การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจาก SPP 
โดยกําหนดสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับ SPP พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และขยะ ในอัตราคงท่ี 
สําหรับ SPP ท่ีใชพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ใชวิธีประมูลแขงขัน ดังนี ้

เช้ือเพลิง 
สวนเพ่ิมฯ 

(บาท/kWh) 
ปริมาณพลังไฟฟารับซ้ือ 

(MW) 
ระยะเวลาสนับสนนุ 

(ป) 
หมายเหต ุ

ขยะชุมชน 2.50 100 7 
พลังงานลม 2.50 115 10 
พลังงานแสงอาทิตย 8.00 15 10 

อัตราคงที ่

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 0.30 300 7 เปดประมูล 
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การใหสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับ SPP ท่ีใชชีวมวลเปนเช้ือเพลิง ดวยวิธีประมูลแขงขัน 
สนพ. ไดออกประกาศเชิญชวนให SPP ยืน่ขอเสนอขอรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาเม่ือ 1 พฤษภาคม 2550 
โดยมีผูยื่นขอเสนอรับสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา จํานวน 9 โครงการ รวมปริมาณพลังไฟฟาท่ีเสนอขาย 435 
เมกะวัตต และมี SPP ท่ีใชพลังงานหมุนเวียน ตอบรับซ้ือแลว 90 ราย ปริมาณพลังไฟฟา 4,143 MW SPP 
ขายไฟฟาเขาระบบ 61 ราย ปริมาณพลังไฟฟา 2,285 MW 

 

 
 

3) การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาพิเศษ สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ใหรวมถึงโครงการโรงไฟฟาเดิมท่ี
ต้ังอยูในจังหวดัยะลา ปตตานี และนราธิวาส ดวย โดยกําหนดสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาพิเศษ สําหรับ
โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ดังนี้ 

เช้ือเพลิง 
สวนเพ่ิมฯ 

(บาท/kWh) 
สวนเพ่ิมพิเศษ 

(บาท/kWh) 
รวมสวนเพ่ิมฯ 

(บาท/kWh) 
ระยะเวลาสนับสนนุ 

(ป) 
ชีวมวล/กาซชีวภาพ 0.30 1.00 1.30 7 
พลังน้ําขนาดเล็ก (50-200 kW) 0.40 1.00 1.40 7 
พลังน้ําขนาดเล็ก (<50 kW) 0.80 1.00 1.80 7 
ขยะชุมชน 2.50 1.00 3.50 7 
พลังงานลม 2.50 1.50 4.00 10 
พลังงานแสงอาทิตย 8.00 1.50 9.50 10 

 
บริษัทอีอารเอ็ม-สยาม จํากดั ไดแระเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีนของไทย   

โดยแตละประเภทโครงการมีแนวความคิดและสมมุติฐานการคํานวณการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดังนี ้
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5.2.2  การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน 

1)  โรงไฟฟาชีวมวล 
 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ขาว ออย 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และมันสําปะหลัง เปนตน ผลผลิตสวนหนึง่สงออกไปยังตางประเทศมีมูลคาปละ
หลายพันลานบาท อยางไรก็ตาม ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเหลานี้ จะมีวัสดุเหลือใชออกมา
จํานวนหน่ึงดวย ซ่ึงบางสวนไดถูกนําไปใชเปนพลังงานอยูแลว เชน แกลบจะถูกนํามาเผาเพ่ือผลิตไอน้ํา
นําไปหมุนกังหันใชงานในโรงสีขาว กากออยและกากปาลม จะถูกนาํมาเผาเพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟาใชใน
กระบวนการผลิต และเศษไมยางพาราจะถูกนํามาเผาเพ่ือผลิตลมรอนใชในการอบไมยางพารา เปนตน และ
ยังมีชีวมวลสวนเหลือท่ีมีศักยภาพสามารถนํามาผลิตไฟฟาไดอีก 

ในป 2550 กระทรวงพลังงานไดประเมินศักยภาพของชีวมวลในประเทศท่ีสามารถใชในการผลิต
ไฟฟาอยูท่ีประมาณ 3,000 MW แบงเปนชีวมวลท่ีมาจากแกลบ 700 MW ฟางขาว 650 MW ชานออย 900 
MW ยอดและใบออย 570 MW เสนใย กะลาและทะลายปาลมเปลา 70 MW เศษไม 40 MW เหงามัน
สําปะหลัง 70 MW และซังขาวโพด 70 MW 

ความเช่ือม่ันในศักยภาพของพลังงานจากชีวมวลในประเทศ ทําใหกระทรวงพลังงานต้ังเปาหมายวา 
ในป 2554 การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล จะตองสงเสริมใหไดจํานวน 2,800 MW หรือคิดเปนพลังงาน
ไดประมาณ 940 พันตันน้ํามันดิบ (Kilotons of oil equivalent: ktoe) สามารถใชผลิตพลังงานความรอนเชิง
พาณิชยได 3,660 ktoe 

การประเมนิศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของโรงไฟฟาชีวมวล ประมาณ 11.1 MtCO2e ตอป ดังนี ้ 
 Residual 

unutilised1 
Capacity 

Electricity 
Generation 

Annual Reduction3 Fuel Price 

 tonne/year MW GWh/year t CO2e/year US$/GJ 
Rice straw 12,346,007 1,336.0 9,362 5,085,362 1.28 
Rice husk 2,077,186 203.0 1,423 772,861 1.42 
Bagasse2 1,274,134 72.1 505 274,521 1.40 
Cane leaves 7,988,703 1,022.8 7,168 3,893,243 0.77 
Corn cob 452,108 58.1 407 221,287 0.77 
Tapioca rhizome 1,476,970 188.6 1,322 718,009 0.74 
Para wood chips 0 0.0 0 0 0.72 
Palm empty bunch 213,557 27.6 194 105,171 0.31 
Palm fibre 12,887 1.8 12 6,708 1.01 
Palm shell 16,347 2.4 17 9,141 1.08 
Total 25,857,899 2,912.4 20,410 11,086,302  

หมายเหตุ: 1.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงชีวมวล 2548 
2. ขอมูลปริมาณกากออยคงเหลือจากมูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 
3.  ศักยภาพและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก ไดจากการคํานวณของบริษัทอีอารเอ็ม-สยาม จํากัด 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

2) พลังงานลม 
ปจจุบันการใชพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟาเร่ิมมีความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ  เนื่องจากเปนพลังงาน

ท่ีสะอาด  โดยประเทศผูนําในเทคโนโลยนีี้ไดแก ประเทศในแถบทวปียุโรป ปจจุบันคาใชจายในการลงทุน
กอสรางเพื่อติดต้ังระบบผลิตกระแสไฟฟาจากลมไดมีราคาลดลงมาจากเดิมมาก อยางไรก็ตามการผลิต
กระแสไฟฟาจากลมยังคงมีตนทุนท่ีสูงกวาเช้ือเพลิงท่ัวไปอยู การนําพลังงานลมมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา
สามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก บนบก (On-shore) และในทะเล (Off-shore) 

การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมในทะเลจะตองลงทุนสูงกวาบนบกมาก  รวมทั้งคาบํารุงรักษา
ตางๆ ท่ีสูงกวา แตสําหรับประเทศไทยแลวในการผลิตกระแสไฟฟาจากลมอาจเร่ิมตนจากการผลิตกระแส 
ไฟฟาจากลมบนบกกอน เนื่องจากคาลงทุนท่ีตํ่ากวาและความคุมคาในการลงทุนท่ีสูงกวา สําหรับการ
ประเมินศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานลม ประมาณ 61,859 tCO2e ตอป 

3) พลังงานแสงอาทิตย 
ประเทศไทยมีแสงแดดคอนขางจัด จึงเหมาะในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตกระแสไฟฟา 

จากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2546 รายงานวาความเขมแสงเฉล่ียรายปของประเทศไทยมี
คาประมาณ 18.5 เมกะจูล/ตารางเมตรตอวนั ซ่ึงสามารถคิดเปนศักยภาพเชิงพลังงานเทียบเทาน้ํามันดิบไดถึง 
554,070.6 พนัตันเทียบเทาน้ํามันดิบ  และจากขอมูลในรายงานพบวาในปจจุบันประเทศไทยมีการนําพลังงาน
แสงอาทิตยไปใชเพื่อผลิตไฟฟาแลวท้ังส้ิน 5,918.2 MWh การคํานวณปริมาณการลดกาซเรือนกระจกของการ
ผลิตไฟฟาท่ีไดจากแสงอาทิตย ประมาณ 529.78 MtCO2e ตอป 

4) กาซชีวภาพจากน้ําเสียและบอขยะ 
ประเทศไทยผลิตสินคาในดานเกษตรกรรมเปนหลัก ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมอาหาร การเล้ียงสัตว 

เปนตน  ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมเหลานี้มักจะเปนสารอินทรียท่ีสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ อีก
ท้ังของเสียดังกลาวมักมีความเขมขนของสารอินทรียสูง เม่ือปลอยท้ิงตามธรรมชาติหรือบําบัดโดยใชระบบ
บําบัดแบบบอหมักซ่ึงอาศัยธรรมชาติในการบําบัด จะทําใหการปลดปลอยกาซเรือนกระจกหรือกาซมีเทนท่ี
อยูในกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนจากการยอยสลายของสารอินทรียในน้ําเสียได  

กระบวนการยอยสลายสารอินทรียโดยไรอากาศตามธรรมชาติ จะเกดิท้ังกาซมีเทนและกาซคารบอน  
ไดออกไซดในสัดสวนประมาณ 2:1 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการน้ี ไมคิดเปนการปลอย
กาซเรือนกระจก เนื่องจากแหลงท่ีมาของสารอินทรียเหลานี้ มาจากการสังเคราะหแสงของพืช แตการเกิดกาซ
มีเทนนั้น เกิดจากการจัดการของเสียของมนษุย จึงตองคิดการปลอยกาซมีเทนเปนการปลอยกาซเรือนกระจกดวย   

ศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากของเสียจึงสามารถทําไดโดยการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  เพื่อรวบรวมกาซชีวภาพหรือกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนและ
นํามาใชเปนพลังงานทดแทนได  โดยในการนํากาซชีวภาพมาใชจะเปนการลดการปลดปลอยเรือนกระจกได 
2 ทาง ไดแก 
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1. ลดการปลดปลอยกาซมีเทนขึ้นสูบรรยากาศ  
2. ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการที่ลดการใชไฟฟาจาก Grid โดยผลิต

ไฟฟาจากกาซชีวภาพทดแทน  หรือการใชกาซชีวภาพเปนเช้ือเพลิงแทนน้ํามันเตา 
แหลงท่ีมีศักยภาพในการลดการปลดปลอย CH4 และนํากาซชีวภาพกลับมาใชเปนพลังงานทดแทน ไดแก 

1. ขยะมูลฝอยชุมชน 
2. น้ําเสียจากฟารมสุกร 
3. น้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
4. น้ําเสียจากโรงงานแปงมันอุตสาหกรรม 
5. น้ําเสียจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

(1) ขยะมูลฝอยชมุชน 
จากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนและเปนมูลฝอยอินทรียเทานั้น (เฉพาะท่ีเปนมูลฝอยจําพวกเศษ

อาหารและพืชผัก) 4,562,646 ตัน/ป เม่ือไดรับการจัดการมูลฝอยท่ีใชแบบท่ัวไป คือ การกองท้ิงกลางแจง 
เปล่ียนมาเปนการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมท้ังติดต้ังระบบรวมรวมกาซชีวภาพและระบบผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ คาดวาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจกรวม 12.26 Mt CO2e ตอป 

(2) น้ําเสียจากฟารมสุกร 
 

การจัดการน้ําเสียจากฟารมสุกรขนาดใหญ 2,364,000 ตัว ฟารมขนาดกลาง 3,625,000 ตัว โดย
เปล่ียนจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเปดกลางแจง เปล่ียนมาเปน การใชระบบไมใชอากาศแบบปด ติดต้ัง
ระบบรวมรวมกาซชีวภาพ และระบบผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ  สําหรับฟารมขนาดเล็ก 1,040,000 
ตัว เปล่ียนจากไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย เปนระบบถังหมักแบบโดมคงท่ี และนํากาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนไปใชเปน
พลังงานทดแทน เช้ือเพลิงฟอสซิล หรือน้ํามันเตาเพ่ือเปนความรอนในการกกลูกสุกรนั้น คาดวาจะลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก  ฟารมสุกรขนาดใหญ 775,496 tCO2e ตอป ฟารมขนาดกลาง 1,267,334 tCO2e ตอป 
ฟารมและขนาดเล็ก 309,267 tCO2e ตอป  

(3) น้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกดิข้ึนจากการจดัการน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานสกัดน้าํมันปาลม 

1,352,246 ลบ.ม./ป ดวยการใชระบบไมใชอากาศแบบปดและรวมรวมกาซชีวภาพ ไปใชในการผลิตไฟฟา
เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟาดวยเช้ือเพลิงฟอสซิล  จะลดการปลอยกาซเรือนกระจก 106,222  tCO2e ตอป 

(4) น้ําเสียจากอุตสาหกรรมแปงมัน 
 

น้ําเสียท่ีเกดิข้ึนจากอุตสาหกรรมแปงมัน ท้ังประเทศจํานวนกวา 70 โรงงาน  ดวยการใชระบบไมใช
อากาศแบบปด รวมรวมกาซชีวภาพ ไปใชในการผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงฟอสซิล  
คาดวาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก1,478,046  t CO2e ตอป 



วีระพล  จิรประดิษฐกุล 25 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

(5) น้ําเสียจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก จากการจัดการน้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน 

อุตสาหกรรมน้ําตาล  อุตสาหกรรมน้ํามันพืช อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน ซ่ึงน้ําเสีย
เกดิข้ึนในแตละปกวา 800 ลาน ลบ.ม./ป  ซ่ึงมีศักยภาพในการทําใหเกิดกาซชีวภาพประมาณ 1,155 ลาน ลบ.ม. 
ตอป สามารถนําไปใชในการผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟาดวยเช้ือเพลิงฟอสซิล  คาดวาจะลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 12.00 tCO2e ตอป 

สรุปผลการคํานวณศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกจากการนํากาซชีวภาพไปใชเปนพลังงานทดแทน 
พบวามีศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกจากการนํากาซชีวภาพไปใช 28.3 ลานตันตอป โดยแสดงไวดังนี้ 
 Biogas 

renewable 
potential 

Electricity Generation Bunker oil substitution Annual Reduction 

 Mm3/year GWh/year M liter Mt CO2e/year 
Solid waste 1,192 1,356.6 - 12.4 
Big Swine farms 71.0 64.6 8.1 0.75 
Medium Swine farms 121.9 138.7 - 1.26 
Small Swine farms 29.7 33.8 - 0.31 
Palm Oil wastewater 10.2 11.6 - 0.11 
Starch wastewater 130 - 63.4 1.48 
Others 1,155 1,314.4 - 12.00 

 2,711 2,919 71.5 28.3 

ที่มา : ศักยภาพและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก ไดจากการคํานวณของบริษัทอีอารเอ็ม-สยาม จํากัด 

5.3 เปล่ียนไปใชเชือ้เพลิงท่ีใหกาซ CO2 นอย (Fuel Switching) 

5.3.1 สงเสริมการใช เอทานอล ทดแทนน้ํามัน  

นโยบายสงเสริมการใชแกสโซฮอล มีเปาหมายเพื่อจะใหทดแทนการใชน้ํามันเบนซิน โดย
กําหนดใหใชเอทานอลผสมในน้ํามันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 รอยละ 10 (E10) ซ่ึงแกสโซฮอล 95 ไดเร่ิม
ใชต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2547 สวนแกสโซฮอล 91 เร่ิมเม่ือป พ.ศ.2548 และไดขยายการสงเสริมการใช
แกสโซฮอล 95 ถึง E20 โดยเร่ิมต้ังแต 1 มกราคม 2551 ซ่ึงเปาหมายของการทดแทนนํ้ามันเบนซินในป พ.ศ. 
2554 กําหนดใหมีการใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 แทนน้ํามันเบนซิน 91 ท้ังหมด และใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 
ทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 โดยใหคงเหลือการใชน้ํามันเบนซิน 95 รอยละ 3 ของปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน
ท้ังหมด สวน E20 จะมีสัดสวนการใชอยูท่ีระดับ รอยละ 5 จากเปาหมายดังกลาวสงผลใหในป 2554 คาดวา
จะมีการใชน้ํามันแกสโซฮอลรวมท้ังส้ินรอยละ 82 ของปริมาณการใชน้ํามันเบนซินท้ังหมด หรือคิดเปนเอ
ทานอล 2.4 ลานลิตร/วัน สวนระดับการใชแกสโซฮอลในปจจุบัน    6เดือนแรกของป 2551 อยูท่ีระดับ 50 
พันบารเรลตอวัน (1 บารเรล = 158.99 ลิตร) 



26 ทางเลือกดานพลังงานและนโยบายการลดภาวะโลกรอนของไทย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เม่ือประเมินจากศักยภาพทางดานการผลิตเปนหลัก โดยพิจารณาจากผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถ
ใชในการผลิตเอทานอลได ซ่ึงจากการศกึษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวามี 
ขาว ขาวโพด กากน้ําตาล ออยโรงงาน มันสําปะหลัง แตเนื่องจากขาว ขาวโพด และออย มีราคาแพงไมคุมคา
ในการนํามาผลิตเปนเอทานอลสําหรับภาคขนสง จึงพิจารณาเฉพาะศักยภาพของกากนํ้าตาล และมันสําปะหลัง 
เทานั้น คาดวาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก 446,835 tCO2e ตอป และ  1,748,328 tCO2e ตอป ตามลําดับ 
และศักยภาพโดยรวมประมาณ 2.19 Mt CO2 ตอป 

 
 Residual Unutilised1 Ethanol yield2 Ethanol production Emission Reduction 
 tonne/year litres/tonne litres/year tCO2/year 

Molasses 928,971 260 241,532,361 446,835 

Cassava 5,250,235 180 945,042,372 1,748,328 

Total 6,179,206  1,186,574,733 2,195,163 

หมายเหตุ: 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2546 
 2 The Standing Committee on Energy, House of Representatives, Renewable Energy in Thailand: Ethanol 

and Biodiesel, 2004, edited and translated by the Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency 

ที่มา : ศักยภาพและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก ไดจากการคํานวณของบริษัทอีอารเอ็ม-สยาม จํากัด 

5.3.2 สงเสริมการใช ไบโอดีเซล ทดแทนน้ํามัน 

ปจจุบันชนดิของนํ้ามันไบโอดีเซลที่ใชเติมรถยนตมี 2 ชนิด คือ B2 (ผสม B100 ในน้ํามันดีเซล  
รอยละ 2) และ B5 (ผสม B100 ในน้ํามันดีเซล รอยละ 5) โดยกระทรวงพลังงานไดเร่ิมสงเสริมการใช B5 
ต้ังแตป 2547 สวน B2 กระทรวงพลังงานไดออกประกาศกําหนดใหน้าํมันดีเซลหมุนเร็วตองผสมไบโอดีเซล 
(B100) รอยละ 2 โดยปริมาตร มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 และในป 2554 กระทรวง
พลังงานไดกําหนดเปาหมายการใช B2 และ B5 ไวท่ีระดับ 60.3 ลานลิตรตอวัน หรือคิดเปนปริมาณ B100 
จํานวน 3.02 ลานลิตรตอวัน สวนปริมาณการใชน้ํามันไบโอดีเซลในชวง 6 เดือนแรกของป 2551 อยูท่ีระดับ 
49 พันบารเรลตอวัน (1 บารเรล = 158.99 ลิตร) 

การคํานวณการลดกาซเรือนกระจกจากการใชไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการใชน้ํามันดเีซล ประเมิน
จากศักยภาพทางดานการผลิตเปนหลัก โดยพิจารณาจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถใชในการผลิต 
ไบโอดีเซลได ซ่ึงจากการศกึษาขอมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบุวามีน้ํามันท่ีใชแลวในประเทศท้ังหมด 
74 ลานลิตรตอป และตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมการปลูกปาลมเพิ่ม 10 ลานไร โดยใน 10 ป
แรกจะสามารถปลูกปาลมไดประมาณ 4 ลานไร  ซ่ึงแตละไรจะไดผลผลิตปาลมสดประมาณ 2.8 ตัน/ไร/ป 
และผลปาลมสด 1 ตันสามารถผลิตน้ํามันปาลมได 0.18 ตัน คาดวาจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก จากการใช 
ไบโอดีเซลน้ํามันพืชท่ีใชแลว 161,594 tCO2e ตอป ไบโอดีเซลน้ํามันปาลม 5,503,540 tCO2e ตอป และ 
ไบโอดีเซลน้ํามันมะพราว 12,535 tCO2e ตอป ตามลําดับ และศักยภาพโดยรวมประมาณ 5.6 Mt CO2e ตอป  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

 Residual Unutilised1 Diesel Displaced Emission Reduction 
 tonne/year litres/year tCO2/year 

Used Oil - 68,260,870 161,594 

Palm Oil 2,033,436 1,766,554,157 5,503,540 
Coconut 4,879 4,023,562 12,535 

Total 2,038,315 1,838,838,589 5,677,669 

หมายเหตุ: 1  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2546 และนโยบาย
การปลูกปาลม 10 ลานไร 

ที่มา: ศักยภาพและตนทุนในการลดกาซเรือนกระจก ไดจากการคํานวณของบริษัทอีอารเอ็ม-สยาม จํากัด 

5.3.3 สงเสริมการใช NGV ทดแทนน้ํามัน 

ในป 2554 กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายในการสงเสริมการใชกาซ NGV ในรถยนตเพือ่
ทดแทนน้ํามันเบนซินและดเีซล โดยไดกําหนดเปาหมายจํานวนรถ NGV ท้ังหมด 345,000 คัน คิดเปนปริมาณ
การใชกาซ NGV โดยรวมได 18% ความกาวหนา ณ เดือนตุลาคม 2551 มีรถ NGV แลว จํานวน 118,128 คัน 
มีสถานีบริการเติมกาซ NGV เปดบริการแลวจํานวน 254 สถานี คิดเปนปริมาณกาซ NGV จํานวน 100 
mmefd ทดแทนน้ํามันเบนซิน 7.5% และทดแทนดีเซล 3.2% (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551) 

5.4 เพิ่มการใชพลังงานปรมาณู (Nuclear Fission) 

การวางแผนดานพลังงานจะคํานึงถึงผลกระทบตอภาวะโลกรอนเปนปจจัยท่ีสําคัญ และการลดการ
พึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีราคาถีบตัวสูงข้ึนอยางมากมาย เพื่อใหการกําหนดทางเลือกใหสอดคลองกับ
แนวทางนี้ หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย จึงหนักลับมาพิจารณาโครงการโรงไฟฟานวิเคลียร ซ่ึงเปน
แหลงพลังงานท่ีไมมีการเผาไหม จึงไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบกับราคาตนทุนการผลิตไฟฟาท่ี
ตํ่ากวาประเภทอ่ืน และยงัมีแหลงเช้ือเพลิงสํารองคอนขางมาก อยางไรก็ตามการดําเนินการใหเกิดความ
ม่ันใจดานความปลอดภัย และการทําความเขาใจตอเทคโนโลยีนี้ ก็จําเปนอยางมากท่ีคณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรจกัตองเรงดําเนนิการตอไป โดยเฉพาะ. 
ขอขัดของและปญหาท่ีตองไดรับการแกไขลุลวงไปดวยดอียางถาวร เชน ปญหาการจดัการเช้ือเพลิงท่ีใชแลว 
และกากของเสียท่ีปนเปอนรังสีปญหาการจัดการโรงไฟฟาและเตาปฏิกรณปรมาณ ู หลังจากหมดอายุการใช
งานแลว (ประมาณ 30 ป แตในความเปนจริงในระยะที่ผานมา จะมีการเลิกกิจการโรงไฟฟานิวเคลียรโดย
เฉล่ีย 16 ปเทานั้น) ซ่ึงจะปนเปอนดวยรังสี รวมท้ังปญหาของความปลอดภัยไมวาจะเปนการร่ัวไหลของสาร
กัมมันตรังสี ในภาวะปกติ หรือกรณีจากอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

การผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานนิวเคลียรจะไมสามารถแกไขปญหาภาวะเรือนกระจกไดเลย  
เนื่องมาจากความจริงท่ีวาในทางปฏิบัติแลว การกอสรางยังตองใชเวลายาวนานนับ 10 ป และคาใชจายสูง
นับหม่ืนลานบาทตอโรงไฟฟานิวเคลียร 1 โรงพลังงานนิวเคลียรสามารถใชไดในขอบเขตท่ีจํากัดเฉพาะการ
ผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงเปนเพียงเศษหนึ่งสวนสามของการใชพลังงานฟอสซิลเทานั้น  



28 ทางเลือกดานพลังงานและนโยบายการลดภาวะโลกรอนของไทย 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP 2007) ของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2550 – 2564 ตามแผน 
PDP ประเภทของเช้ือเพลิงท่ีจะใชในการผลิตไฟฟา จะมีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟานิวเคลียรจาํนวน 4,000 
เมกะวัตต ต้ังแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป การใชเช้ือเพลิงจากฟอสซิลในสัดสวนท่ีสูงจะสงผลใหมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในสัดสวนท่ีสูงดวย โดยเฉพาะ CO2 จากการใชลิกไนตเปนเช้ือเพลิง จาก
ปริมาณการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาตามแผน PDP ดังกลาว  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ไดประมาณการวาจะมีการปลอย CO2 เพิ่มสูงข้ึนจาก 79 ลานตัน ในป พ.ศ. 2549 เปน 87 ลานตัน ในป 
พ.ศ. 2550 และจะเพิ่มข้ึนเปน 143 ลานตัน ในป พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 1.71 ตอป ในชวงเวลา
ดังกลาว การใชนิวเคลียรจะมีสวนชวยใหปริมาณการปลอย CO2 ลดลง เนื่องจากเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ไมมี
มลภาวะท่ีเกิดจากการเผาไหม 

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟาจําแนกตามชนิดเชื้อเพลิง ชวงป พ.ศ. 2549 – 2564 
ปริมาณการปลอย CO2 : พันตนั ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช 

ในการผลิตไฟฟา 2549 2550 2554 2559 2564 
กาซธรรมชาติ 
ถานหิน 
ลิกไนต 
น้ํามันเตา 
น้ํามันดีเซล 
พลังน้ํา/พลังงานหมุนเวียน 
ไฟฟานําเขา 
นิวเคลียร 

47,961 
8,703 

16,714 
5,885 

58 
- 
- 
- 

50,158 
16,311 
17,660 
3,111 

38 
- 
- 
- 

60,678 
15,144 
17,655 
5,260 

30 
- 
- 
- 

81,485 
32,749 
16,510 

259 
208 

- 
- 
- 

95,682 
30,509 
16,458 

105 
98 
- 
- 
- 

รวม 79,322 87,278 98,766 131,211 142,852 
อัตราการเปล่ียนแปลง (%) - 10.03 3.53 5.85 1.71 

5.5 การดักจับและกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด  
CO2-Capture and storage (CCS) 

เทคโนโลยีการดักจับและกกัเก็บกาซคารบอนไดออกไซด (CCS) เปนทางเลือกใหมของการลดกาซ
เรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ รวมถึงโรงไฟฟาถานหินได แต CCS ยังเปนเทคโนโลยีท่ี
อยูระหวางการศึกษา ยังไมมีการใชจริงในเชิงพานิชย เนื่องจากปญหาดานคาใชจายท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะ
ในกระบวนการดักจับกาซคารบอนไดออกไซด เพราะมูลคาวัสดุดดูซับกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมีราคา
แพง ตนจึงทําวิจยัเพื่อพฒันาวัสดุดดูซับจากชีวมวล สําหรับเทคโนโลยกีารดักจับกาซคารบอนไดออกไซดข้ึน 

วัสดุดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดใชกันอยูในปจจุบันเปนสารอินทรียจําพวกเอมีนท่ีมีราคาแพง 
และยอยสลายไดระหวางใชงาน จึงตองเพิ่มสารเอมีนทดแทนสวนท่ียอยสลายไปตลอดเวลา ตนจึงพัฒนา
วัสดุดูดซับท่ีนํามาทดแทนหรือใชรวมกับสารเอมีน โดยเลือกกากชานออยและแกลบ พบวาชีวมวลท้ัง 2 
ชนิดดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดไดดีท่ีอุณหภูมิหอง แตประสิทธิภาพลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน จึง
จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
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6.  สรุปขอเสนอแนะการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

การประเมินทิศทางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยในอนาคตจะพิจารณาถึงตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญ คือ อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอประชากร และอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอผลิตภัณฑ
มวลรวม โดยอาศัยขอมูลการพยากรณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย ค.ศ.2003-2020 รวมถึง
การพยากรณอัตรากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตของประชากร โดยผลของการ
พยากรณแสดงไดดังนี ้

 

Year GHG Emission* GDP Population GHG/Population GHG/GDP 

 Mt of CO2e 
1995 US$ billion 

using PPPs 
millions t of CO2e per capita 

kg of CO2e per 1995 
US$ PPPs 

2003 183,519 407.2 64.0 2.87 0.45 
2005 185,820 449.7 65.0 2.86 0.41 
2010 234,137 550.8 67.2 3.48 0.43 
2015 288,188 702.6 69.1 4.17 0.41 
2020 378,105 933.7 70.5 5.36 0.40 
* GHG emission from fuel combustion only 
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6.1 บทบาทและหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการ CDM 

หนวยงาน บทบาทและหนาท่ี 

ผูเขารวมโครงการ (Project participants) 
 

• จัดทํา Project Design Document  

• ดําเนินโครงการ CDM 

• ติดตามกาซเรือนกระจกทีล่ดลง 

• สงมอบ CER ใหกับผูซ้ือ 

• บทบาทจะข้ึนอยูกับประเภทของโครงการดวย 
CDM Executive Board • พัฒนาและกําหนดกฎเกณฑและวิธีการดําเนินโครงการ CDM 

• ใหการรับรอง DOE 

• ทบทวนรายงาน Validation report 

• ลงทะเบียนโครงการ 

• ทบทวน certification report 

• ออก CERs 
Designated National Authority (DNA ) • จัดทําหลกัเกณฑของการพัฒนาอยางย่ังยืน 

• ยืนยันการเขารวมโครงการ CDM อยางสมัครใจ 

• ยืนยันวาโครงการกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ 

• ออกจดหมายรับรอง (Approval letter) เพื่อใชในกระบวนการ 
validation และ registration 

Designated Operational Entity (DOE) • ตรวจสอบ PDD 

• Validate โครงการเพื่อการลงทะเบยีน 

• Verify ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง 

• Certify ปริมาณกาซเรือนกระจกทีล่ดลง 
ผูซ้ือเครดิต (CER Purchaser) • ซ้ือ CERs จากโครงการ 

• อาจจะใหการสนับสนุนทางดานการเงินกับโครงการ 

• อาจจะเปนผูรวมดําเนินโครงการ(Project participants) 

ที่มา: UNEP, 2004 

6.2 แผนยุทธศาสตรพลังงาน กับความสอดคลองกับ กลยุทธดาน CDM  

ในภาวะวิกฤตดานราคานํ้ามันท่ีสงผลกระทบไปยังนานาชาติและประเทศไทย ทําใหประเทศไทย
ซ่ึงเปนประเทศผูนําเขาน้ํามันตองมีสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวนเพื่อหาพลังงานมาตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศ รัฐบาลจึงมีมาตรการลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิง โดยไดวางแผนยุทธศาสตรดังนี้ 

• การอนุรักษพลังงาน (Energy saving) 
• ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy efficiency –structural reform) 
• พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Renewable energy and alternative fuel) 
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• การเช่ือมโยงระบบกับประเทศเพ่ือนบานเพื่อความม่ันคงทางพลังงาน (Interconnection with 
neighboring countries and beyond boarder—Energy security) 

• การเพิ่มมูลคาและตลาดเสรี (Value chain and market liberisation)ยุทธศาสตรการอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน 

• Renewable Portfolio Standard (RPS) 
• มาตรการสนับสนุนคาไฟฟา (Adder) 
• สิทธิประโยชนดานภาษ ี
• เงินกูดอกเบ้ียตํ่า  
• คารบอนเครดิต (Carbon credit) 
Renewable Portfolio Standard (RPS) เปนแนวความคิดท่ีสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการ

ผลิตไฟฟา โดยเร่ิมแรกนั้น ไดกําหนดใหผูผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) จะตองมีสัดสวนการ
ผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานทดแทนในอัตรารอยละ 5 ของกาํลังการผลิตไฟฟา (MW) ท่ีจะสรางใหม อยางไรก็
ตาม การดําเนินการดังกลาวถือวาเปนภาระใหกับผูผลิตไฟฟาท่ีมีความชํานาญดานเช้ือเพลิงฟอสซิล (เชน 
ถานหิน) แตเพียงอยางเดียวไมมากก็นอย เนื่องจากผูผลิตไฟฟาประเภทน้ีมักจะไมมีความชํานาญในการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานจึงไดวางแนวทางการสงเสริมใหม  โดยวางกรอบใหมีการ
สงเสริมการสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนโดยใชมาตรการสนับสนุนคาไฟฟา (Adder) เปนตัวกระตุน 
และ/หรือ การออกมาตรการแบงสวนรายไดจากผูประกอบการโรงไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงฟอสซิล และนําเขา
กองทุนสํารองพลังงานทดแทน โดยไมจําเปนตองผูกมัดผูผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลดวยระบบ RPS อีก
ตอไป อยางไรก็ตาม การกําหนดมาตรการตางๆ เหลานี้ยังอยูระหวางการจัดทํารายละเอียด 

สิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentive) เปนแนวทางที่สงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานสําหรับ
โรงงาน อาคาร และผูประกอบการทัว่ไป โดยพลังงานท่ีประหยัดไดนั้นจะไดรับสิทธิพิเศษในการยกเวน 
ภาษีอากร   เงินกูดอกเบ้ียตํ่าเปนหนึ่งในยทุธศาสตรพลังงานท่ีมุงจัดหาเงินกูดอกเบ้ียตํ่า เพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม  

คารบอนเครดติ เปนแนวความคิดใหมท่ีมุงหวังในการใชกลไกการพฒันาท่ีสะอาด หรือ คารบอน
เครดิต ในการลดการใชพลังงานของประเทศ และผลของการลดการใชพลังงานก็เปนการลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจกโดยอัตโนมัติ 

จากมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตรพลังงาน  ในชวง 15 ป  
ของกระทรวงพลังงาน ไดมีการประกาศวาจะเหน็ไดวา กลไกการพฒันาท่ีสะอาดเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ี
ชวยใหยุทธศาสตรพลังงานของประเทศไปถึงเปาหมายดังท่ีไดประกาศไว  
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ประเภทของโครงการ ตัวอยาง 

พลังงานทดแทน  พลังงานชีวมวล พลังน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานคลืน่ พลังงานความรอนใต
พิภพ 

โรงไฟฟา  การปรับเปลี่ยนเชือ้เพลิงจากถานหินเปนกาซธรรมชาติ การนาํกาซมีเทนจากขยะมาผลิตไฟฟา 
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพือ่ลดการใชพลังงาน 
ภาคการขนสง  การดําเนินการปรับเปล่ียนไปใชเคร่ืองยนตที่สะอาด  การใช Fuel cell และแบตเตอร่ีเพื่อ

ปรับปรุงรถในปจจุบัน  การควบคุมระบบจราจร การใชระบบขนสงมวลชนเพือ่ทดแทนการ
ใชรถสวนบุคคล 

อื่นๆ  Geological sequestration, landfill methane recovery 

ที่มา: UNEP and Baker & McKenzie (2004) 

 
กิจกรรมบางประเภทก็จะไมนับรวมวาเปนโครงการ CDM เชน พลังงานนิวเคลียร ซ่ึงประเทศใน

กลุมภาคผนวกท่ี 1 (Annex I) ไมไดนําคารบอนเครดิต (CERs) จากโรงไฟฟานิวเคลียรมาใชในการบรรลุถึง
พันธกรณีของตน จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหมีการตีความวาพลังงานนิวเคลียรไมเขาขายโครงการ CDM อยางไรก็ตาม 
ถากิจกรรมท่ีใชพลังงานนิวเคลียรไดรับการตอตานจากชุมชนก็มีโอกาสท่ีจะไมผานกระบวนการพิจารณา
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ นโยบายดานพลังงาน เชน การสงเสริมโรงไฟฟาพลังงานทดแทนขนาดเล็กวา 15 MW 
(Small Power Producer; SPP และ Very Small Power Producer; VSPP) หรือโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพท่ีลดการใชพลังงานไมเกนิ 15 GWh/use ก็ยังเปนสวนท่ีสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดจากการลดการใชพลังงานเชิงพาณิชย  

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน มีศักยภาพสูงในการลดการใชพลังงานและการปลอย CO2 
ดวยตนทุนท่ีตํ่าและดําเนินการไดรวดเร็ว ซ่ึงมีมาตรการที่สําคัญ คือ 
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(1) การเพิ่มความเขมขนในการพัฒนาและบังคับใชมาตรฐาน และฉลากประสิทธิภาพพลังงานของ
อุปกรณ/เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรท่ีใชในบานอยูอาศัย อาคารอุตสาหกรรมและยานยนต ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
องคกรท่ีมีความเปนอิสระและคลองตัวท่ีสามารถดําเนินการดาน DSM แบบบูรณาการและประสานงานกับ
หนวยงานจํานวนมากท่ีเกีย่วของ จึงเสนอใหมีการจดัต้ังสํานักงานการจัดการพลังงานแหงชาติ (National 
DSM Office) ในกํากับของรัฐ โดยท่ีมีงบประมาณประจําปจากภาครัฐในรูปของเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเก็บเพิ่มเติมจากคาน้ํามันและไฟฟาเพื่อใชในกิจกรรม DSM โดยเฉพาะ ท้ังนี้ตองมี
ระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิอยางเขมขน 

(2) การกําหนดองคกรท่ีกํากับดูแลการจัดการอุปสงคการเดินทาง (Travel Demand Management, TDM) 
เชน การใชระบบ Telecommuting ฯลฯ ในรูปของคณะกรรมการระดับชาติท่ีสามารถประสานงานกับ
หนวยงานจํานวนมากท่ีเกีย่วของ และการมอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน กรุงเทพมหานคร
ใหสามารถบริหารจัดการระบบจราจรของ กทม. ไดอยางเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเปนแนวทางปฏิบัติในทางสากล 

(3) จัดทําฐานขอมูลเพื่อบันทึกอัตราการเดินทางโดยเฉล่ียตอปของรถยนตแตละประเภท (Vehicle 
Kilometer Traveled – VKT) เพื่อการวางแผนและติดตามผลสัมฤทธ์ิของมาตรการประหยัดพลังงานในภาคขนสง 

(4) เรงรัดใหมีการเก็บภาษียานยนตตามระดับมลพิษ (Emission tax) ท่ีปลอยเพื่อลดจํานวนรถยนตท่ี
ปลอยมลพิษมากและส้ินเปลืองเช้ือเพลิงมาก (หรือรถยนตท่ีมีอายุการใชงานมาก) และพิจารณาใชมาตรการ
การเพิ่มภาษีน้าํมันเช้ือเพลิงจากคารบอน (Fuel carbon tax) ซ่ึงเปนมาตรการเก็บภาษีตามอัตราสวนปริมาณ
มวลสารของธาตุคารบอนท่ีมีอยูในเช้ือเพลิง ทําใหสงผลกระทบโดยตรงตอราคาเช้ือเพลิง อันเปนการลด
ความตองการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล และสงเสริมการใชเช้ือเพลิงหมุนเวยีน 

(5) เรงรัดการจัดทําดัชนีการใชพลังงานของแตละสาขาอุตสาหกรรม (Specific Energy Consumption) 
และการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของเทคโนโลยี/
กระบวนการเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมแตละสาขา (Industry-specific) ท่ีใชพลังงานสูง  รวมท้ังการ
ต้ังเปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีของสาขาน้ันๆ นอกจากนี้ ยังตองมีมาตรการสรางขีดความสามารถในการ
วินิจฉัย ออกแบบ และติดต้ังระบบ/อุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมดังกลาว รวมท้ังลด
ความเส่ียงของผูประกอบการ โดยการเพิ่มจํานวนและคุณภาพของท่ีปรึกษาดานวิศวกรรมการประหยัด
พลังงานในเชิงลึก การเกื้อหนุนการดําเนินธุรกิจของ ESCO การสงเสริม Voluntary Agreement การให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวอยางความสําเร็จท้ังในประเทศและตางประเทศ   การสนับสนุนโครงการสาธิต
เทคโนโลยี/กระบวนการประหยัดพลังงานท่ีกาวหนาและการสงเสริมการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(6) เรงรัดการบังคับใชขอกําหนดดานพลังงานของอาคาร (Building Energy Code) กับอาคารท่ีจะ
กอสรางใหม โดยมุงเนนการปรับปรุงขอกําหนดใหทันสมัยและปฏิบัติไดและหาขอยุติดานข้ันตอนการปฏิบัติ 
พรอมท้ังใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
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การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงทดแทนภาคขนสง 

(1) ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําหนดแผนการผลิตและแผนการสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตของชีวมวล 
ท่ีใชผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพใหชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน เพื่อใหมีปริมาณ
เพียงพอตอความตองการและปองกันปญหาดานราคาท่ีจะมีผลกระทบตอผูผลิตเช้ือเพลิง 

(2) สงเสริมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพแบบบูรณาการ โดยปรับปรุงกฎระเบียบหรือแกไขกฎหมาย 
ท่ีเปนอุปสรรค โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลรวมกบัการผลิตน้ําตาล การผลิตเอทานอลรวมกับแปงมัน
สําปะหลังและการผลิตไบโอดีเซลรวมกับน้ํามันพืช 

(3) กําหนดหลักเกณฑการกาํหนดราคาของเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ทางสังคมและส่ิงแวดลอม รวมกับผลประโยชนเชิงเศรษฐศาสตร ท้ังนี้ตองไมเปนภาระดานการเงินสําหรับ
ภาครัฐมากจนเกินไปท้ังในปจจุบันและอนาคต 

(4) กําหนดกลไกการประสานงานและการแกปญหาอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (รวมเช้ือเพลิง
ชีวภาพและชีวมวลเพ่ือผลิตความรอนและไฟฟา) อยางครบวงจรในรูปของ “คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร
พลังงานชีวภาพของประเทศไทย” เพื่อทําหนาท่ีรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ความรู และปญหาของ
อุตสาหกรรม และพิจารณาแนวทางแกไขปญหาท้ังระบบ ท้ังในเชิงวิชาการ การตลาด นโยบายและกฎหมาย 
เพื่อนําเสนอตอองคกรท่ีเกี่ยวของ ท้ังนีอ้งคประกอบของคณะกรรมการ ตองมีผูแทนทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาควิชาการ 

(5) กําหนดแผนเดินทอกาซธรรมชาติสําหรับการขยายพื้นท่ีบริการใหกับ NGV โดยบูรณาการ 
กับการวางทอเพื่อ CHP เพื่อลดตนทุนโครงสรางพื้นฐาน และกําหนกลุมเปาหมายประเภทรถยนต (Selected 
fleet) เฉพาะท่ีมีศักยภาพท่ีจะไดประโยชนจากการใชรถยนต NGV อยางแทจริง เชน กลุมรถประจําทาง และ
กลุมรถท่ีอยูในแนวพาดผานของทอกาซ เปนตน 

บทสรุป 

แนวทางการแกไขภาวะโลกรอน มีทางเลือกหลายแนวทาง เชน เทคโนโลยพีลังงานนิวเคลียร 
เทคโนโลยีถานหินสะอาด โดยรวมการกักเก็บคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide Capture and 
Sequestration), เทคโนโลยีไฮโครเจนและเซลลเช้ือเพลิง (Hydrogen Economy), เทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานชีวมวล ฯลฯ  ทุกเทคโนโลยีขางตนจําเปนตองใชเพื่อใหเกดิ “อุปทานพลังงานคารบอนตํ่า” ใน
ขณะเดียวกันกมี็ “ความม่ันคงทางพลังงาน” การใชเทคโนโลยีและกลยุทธแบบผสมผสานมีโอกาสควบคุม
ให เกิดการเพิ่มข้ึนของการปลอยคารบอนคงตัวไดภายในก่ึงศตวรรษนี้ ซ่ึงไมวาจะเลือกเทคโนโลยีใดก็มี
ตนทุนสูงกวาเทคโนโลยีดังเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจะมีบทบาทสูงมาก เพราะตนทุนตํ่ากวา
จะตองอาศัยการนําโดยนโยบายพลังงาน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

การวางแผน 50–100 ปขางหนา ดเูหมือนเปนเร่ือง “ไกลเกนิฝน” แตเพือ่คุมครองโลกและ
รับประกันความม่ันคงทางพลังงานก็จําเปนตองมองไกล ปจจุบันนโยบายพลังงานของประเทศพัฒนาแลว 
สวนใหญมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปจจยัขับเคล่ือนและโนมเอียงไป ทางการใชพลังงาน
หมุนเวียนและการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

สําหรับประเทศไทย นโยบายพลังงานของเราเนนการสรางพลังงานความม่ันคงเปนหลัก คือ ดูแล
เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองคาครองชีพ แตในระยะหลังวิธีการทางราคาน้ํามันทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรใหม
เพิ่มการ ใชพลังงานหมุนเวยีนและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และส่ิงท่ีกําลังเรงดําเนินการคือภาพฉาย
การใชพลังงานระะยาวเกินกวา 10 ป 

ผลกระทบของปญหาดานส่ิงแวดลอม และพัฒนาการของเทคโนโลยพีลังงานตอการวิจัยดานพลังงาน 
Measures to keep CO2 Concentration at 550 ppm by 2100 

  

 

จากผลการศึกษาปริมาณการปลอยกาซของประเทศไทย ภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจก
มากท่ีสุด 56% ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยมาจากการผลิตไฟฟา 42%  สาขา
ขนสง 34%  และสาขาอุตสาหกรรม 23%  จากเดิมท่ีปลอยอยูในระดับเฉล่ีย 5% ใชวงป พ.ศ. 2543-2546 และ
เพิ่มเปน 9% ในป พ.ศ. 2547 และเม่ือมองไปในอนาคต หากมีการพัฒนาตามสัดสวนของจีดีพใีนระดับ 5% 
และการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยไมมีการวางแผนดานพลังงานมารองรับ ภายในป พ.ศ.2554 ประเทศไทย
จะปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานเพิ่มข้ึนเปน 234 ลานตัน  จากปจจุบันอยูที 170 ลานตัน หรือ
ประมาณ 40% หรือเพิ่มข้ึนปละ 6% ซ่ึงถือเปนปริมาณการปลอยท่ีคอนขางสูง 

แตหากสามารถดําเนินการตามนโยบายการใชพลังงานหมุนเวยีนท่ีกระทรวงพลังงานได กําหนดไว จาก
ท่ีเคยใชเพียง 0.5% ของการใชพลังงานท้ังหมดในประเทศเปน 8% ภายในป พ.ศ. 2554 จะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในป พ.ศ.2554 ไดประมาณ 16% หรือเพิ่มข้ึนปละ 2% หรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ได 37.6 ลานตัน สําหรับการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีหายไปนั้นจะมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช 
พลังงาน 65% และจากการใชพลังงานทดแทน 35% และยังพบวาหากมีการใชแนวทางลดการปลอยกาซ
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เรือนกระจก โดยใชศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนอยางเต็มท่ี เชน จากชีวมวล พลังน้ํา พลังลม และพลัง
แสงอาทิตย รวมถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานจะชวยลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก ท้ังทางตรงและทางออม เชน การประหยัดน้ํามันในภาคขนสงโดยหนัมาใชระบบขนสง
มวลชนมากข้ึน การประหยดัไฟฟาซ่ึงเปนการลดใชเช้ือเพลิงฟอสซิลลง 

การกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศจงึเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ท่ีจะเอ้ือตอการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพราะเมื่อส้ินสุดวาระแรกของพิธีสารเกียวโตในป พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ตองมีการเจรจารอบใหม 
เพื่อควบคุมปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหคงท่ีโดยเร็วท่ีสุดจงึอาจมี การเจรจาจัดกลุมประเทศ
ใหม เพื่อลําดับพันธกิจในการชวยลดกาซเรือนกระจกซึ่งยังไมมีใครคาดการณไดวา ประเทศไทยจะถูกจัด
เขาในกลุมใด หากประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากข้ึน ก็มีความเปนไปไดวาประเทศไทยอาจจะ
ถูกจัดใหเขาในกลุมท่ีมีความรับผิดชอบ ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากข้ึนดวย 

ประเทศไทยจงึมีความจําเปนอยางยิ่งในการเตรียมขอมูลและวางแผนลวงหนา เพื่อใหทราบวา
ประเทศควรมแีนวทางทีจ่ะรับมือในเร่ืองท่ีจะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยไมกระทบตอการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงหากไมมีการวางแผนและเปาหมายท่ีดี ประชาชนยงัไมมีจิตสํานึกในการประหยดัพลังงาน 
เม่ือประเทศตองถูกจัดอยูใน กลุมตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกแลว อาจจะเปนขอจํากัดในการพัฒนา
ประเทศหลังจากเจรจาพิธีสารเกียวโตส้ินสุดลง ซ่ึงอาจจะสงผลถึงการพัฒนาประเทศตอไปไดในอนาคต 

เรามีโอกาสลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการตางๆ จากภาคการผลิตไฟฟา อุตสาหกรรม และขนสง 
ในป พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) ไดประมาณ 16% โดยศักยภาพของการลดการใชพลังงานและกาซเรือนกระจก
อยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด และตนทุนตํ่า คือ การลดความตองการใชพลังงาน (Demand Side Management) 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ี End Users แทนท่ีจะไปเนนท่ีการจดัหาและการผลิตพลังงาน 
(Supply Side Management) 

ซ่ึงไมเพียงเฉพาะภาครัฐเทานั้นท่ีมีหนาท่ีจะตองหันมาใสใจกับการวางแผนโยบายพลังงาน โดย
มองปจจยัดานความม่ันคงทางพลังงานควบคูกับปจจยัดานส่ิงแวดลอม ประชาชนเองก็มีหนาท่ีสําคัญท่ี
จะตองชวยกนัปฏิบัติตามแนวนโยบายพลังงานของชาติ เพื่อใหเรามีพลังงานใชอยางยั่งยืน และมีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีดีท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
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5. โครงการจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม; บริษัทอีอาร
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