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 ประเทศไทยก ำลังถูกกดดันทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศให้ด ำเนินมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก ทั้งนี้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเริ่มเข้ำมำมีบทบำทในนโยบำยกำรพัฒนำ
ระดับประเทศ อันได้แก่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ตั้งแต่ฉบับที่ 10 จนถึงฉบับที่ 11 ในปัจจุบัน ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบำยส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยตรงทั้งใน
ระดับยุทธศำสตร์และแผนแม่บท ทั้งนี้ เนื่องจำกภำคพลังงำนเป็นภำคที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุด 
นโยบำยและแผนพลังงำนทดแทน พลังงำนทำงเลือก และกำรอนุรักษ์พลังงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีส่วนในกำร
ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำมนโยบำยและแผนเหล่ำนี้ยังขำด
กำรประสำนและควำมสอดคล้องกัน จึงน่ำกังวลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกในทำงปฏิบัติ เอกสำรชิ้นนี้จัดท ำขึ้นเพื่อวิเครำะห์นโยบำยเหล่ำนี้ โดยเจำะจงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำน และน ำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้กำรลดกำรปล่อยก๊ำซฯ ในภำค
พลังงำน ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ถึงเวลาประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 แรงกดดันทำงตรงให้ประเทศก ำลังพัฒนำรวมถึงประเทศไทยต้องก ำหนดเป้ำหมำยและแผนลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกก ำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกเวทีเจรจำระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้แม้ว่ำประเทศไทย
จะไม่มีพันธะกรณี คือยังไม่ถูกบังคับให้จ ำกัดหรือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมพิธีสำรเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 
Framework Convention of Climate Change: UNFCCC)1 อย่ำงไรก็ตำม ข้อตกลงโคเปนเฮเกน 
(Copenhagen Accord) ซึ่งเป็นผลจำกกำรประชุมภำคีสมำชิกอนุสัญญำฯ ครั้งที่ 15 (COP15) ณ เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก เม่ือเดือนธันวำคม 2552 ระบุให้ประเทศก ำลังพัฒนำเสนอแผนปฏิบัติกำรเพื่อ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่เหมำะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผนส่วนที่ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกประเทศพัฒนำแล้ว (Supported NAMAs) เพื่อแลกกับ
กำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน เทคโนโลยี และกำรพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น โดยเริ่มเปิดรับขึ้นทะเบียนแผนเหล่ำนี้
หลังจำกกำรประชุมภำคีสมำชิกอนุสัญญำฯ ครั้งที่ 16 (COP16) ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ในปี 2553  
และก ำหนดให้ประเทศก ำลังพัฒนำต้องจัดท ำบัญชีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (National Inventory) ทุก 2 ปี 
และรำยงำนแห่งชำติ (National Communication) ทุก 4 ปี รวมถึงให้ประเทศก ำลังพัฒนำจัดเตรียมแผน

                                         
1   

ประเทศไทยให้สัตยำบันเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention of Climate Change: 

UNFCCC) เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2537 ซึ่งอนุสัญญำฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยต้ังแต่วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2538 และได้ให้สัตยำบันพิธีสำรเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ซึ่งถือเป็นกลไกส ำคัญระหว่ำงประเทศในกำรบังคับให้ประเทศพัฒนำแล้วลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยใต้อนุสัญญำดังกล่ำวเมื่อวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2545 
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2548 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคำร์บอนต่ ำ (Low Carbon Development Strategies)  

 แม้ว่ำกำรเจรจำในรอบที่ผ่ำนๆ มำจะยังไม่มีข้อตกลงชัดเจนในเรื่องกำรต่ออำยุพิธีสำรเกียวโตภำยหลังปี 
2555 ที่พันธะกรณีแรกของพิธีสำรฯ จะหมดอำยุลง และยังไม่ชัดเจนว่ำจะมีกำรบังคับประเทศก ำลังพัฒนำให้ลด
กำรปล่อยก๊ำซฯ แต่แนวโน้มปัจจุบันคือประเทศก ำลังพัฒนำเช่นประเทศไทย ก ำลังถูกกดดันให้ตั้งเป้ำหมำยกำร
จ ำกัดและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตเพื่อแลกกับกำรสนับสนุนดังที่กล่ำวมำ  นอกจำกนี้ ยังมีแรง
กดดันทำงอ้อมจำกกลไกกำรตลำดและกำรค้ำโลกซึ่งประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศเริ่มถูกใช้เป็นมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำส ำหรับสินค้ำส่งออกจำกประเทศก ำลังพัฒนำที่มีมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อมต่ ำกว่ำ  ในขณะเดียวกัน ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำประชำชนและภำคธุรกิจเอกชนในประเทศไทยเริ่มหัน
มำสนใจกับประเด็นโลกร้อนและกำรประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น อีกทั้งเริ่มมีกำรตั้งค ำถำม
ถึงควำมเชื่อมโยงและผลกระทบต่อภำวะโลกร้อนจำกกำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้ำ นิคม
อุตสำหกรรม และเขื่อนขนำดใหญ่ ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยต้องเริ่มก ำหนดเป้ำหมำยและ
แนวทำงเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม  

 “ภาคพลังงาน” ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 
 กำรวำงแผนลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลนั้น ควรเข้ำใจต้นตอ
แหล่งก ำเนิดก๊ำซฯ เพื่อที่จะแก้ปัญหำได้ถูกจุด ณ ปี 25482 ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 367 
ล้ำนตันเทียบเท่ำคำร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นประเทศที่ปล่อยมำกอันดับที่ 24 ของโลก เม่ือคิดเป็นปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหัวประชำกร อยู่ที่ 5.6 ตันต่อคน ซึ่งถือว่ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโลก (5.8 ตันต่อคน) 
เล็กน้อย แต่เม่ือเปรียบเทียบกับขนำดเศรษฐกิจ พบว่ำอัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 789 ตันต่อล้ำนเหรียญสำกล ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอำเซียน (747 ตันต่อล้ำน
เหรียญสำกล) และค่ำเฉลี่ยของโลก (602 ตันต่อล้ำนเหรียญสำกล) 

                                         
2  ที่มำ: สถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะ. 2552. (ร่ำง) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ พ.ศ. 2553-2562. ส ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. พฤศจิกำยน 2552 อ้ำงอิง World Resources Institute (Climate Analysis Indicators Tool, WRI 2008) 



เม่ือพิจำรณำแหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในประเทศพบว่ำ ภำคพลังงำนเป็นภำคกำรผลิตที่ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกมำกที่สุด คือ 159.39 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (MtCO2e) หรือประมำณ 70% ของก๊ำซ
เรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด3 รองลงมำคือภำคเกษตร (23%) และภำคกระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรม (7%) 
ตำมล ำดับ (ภำพที่ 1: ด้ำนซ้ำย) และเม่ือพิจำรณำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจำกภำคพลังงำนพบว่ำ กำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่วนใหญ่มำจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และ
ถ่านหิน) ในขณะที่ก๊ำซมีเธน (CH4) ส่วนใหญ่มำจำกการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและการท้าเหมือง โดย
สำขำกำรผลิตที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกที่สุดได้แก่ กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อกำรผลิตพลังงำน 
(โรงไฟฟ้ำ) คิดเป็น 41.7% ของกำรปล่อยก๊ำซฯ ในภำคพลังงำนทั้งหมด รองลงมำคือกำรใช้เชื้อเพลิงในภำค
ขนส่ง และกำรใช้พลังงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรก่อสร้ำง ตำมล ำดับ (ภำพที่ 1: ด้ำนขวำ) 

 

ภาพที่ 1:  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยรายภาค (ด้านซ้าย) และรายสาขาภายในภาคพลังงาน 
(Energy Sector) ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (หน่วย: Tg หรือ 
ล้านตัน) 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ - การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย, JGSEEE. 2553 

 

 ในรำยงำนบัญชีก๊ำซเรือนกระจกฉบับที่ 2 ของประเทศไทยระบุว่ำ ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจกใน
สำขำกำรผลิตพลังงำน ขึ้นอยู่กับกำรจัดหำพลังงำนเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเลือกใช้เชื้อเพลิง
ในกำรผลิตไฟฟ้ำของแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำหรือ PDP ของประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำโดยรวม ในส่วนกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง ก๊ำซเรือนกระจกส่วนใหญ่
มำจำกอุตสำหกรรมที่ใช้พลังงำนเข้มข้น เช่นอุตสำหกรรมอโลหะและเคมี อันเป็นผลจำกกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศในช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่งนอกจำกอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ที่ปล่อยก๊ำซเรือน

                                         
3  "บัญชีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย" เล่มล่ำสุดจำก "รำยงำนแห่งชำติฉบับที่ 2" เพื่อเสนอต่อ UNFCCC ระบุว่ำ ณ ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ประเทศไทย

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น (ส่วนที่ปล่อยหักลบกับส่วนที่ดูดกลับ) 229.08 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (MtCO2e หรือ TgCO2e) 



กระจกมำกที่สุดแล้ว อุตสำหกรรมกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำ ซึ่งเพิ่มจ ำนวนขึ้นหลังจำกปี 2543 ยังมีส่วน
ส ำคัญที่ท ำให้กำรปล่อยก๊ำซจำกกระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรมเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ อุตสำหกรรมเหล็กต้นน้ ำซึ่ง
ใช้พลังงำนสูงและปล่อยก๊ำซฯเข้มข้นซึ่งมีแผนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรเพิ่ม
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคกระบวนกำรอุตสำหกรรมนี้ในอนำคต 

 จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำน ให้ได้ประสิทธิผลอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ จะต้อง
ค ำนึงถึงและสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศอื่นๆ ได้แก่ แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ (PDP) และนโยบำย
กำรขยำยอุตสำหกรรมของประเทศ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่ต้องใช้พลังงำนเข้มข้นและปล่อยมลพิษและก๊ำซ
เรือนกระจกสูง เช่นอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ เหล็กต้นน้ ำ เคมี-ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน เป็นต้น 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานในนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเริ่มเข้ำมำมีบทบำทชัดเจนในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ช่วงแผนที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)4 ซึ่งระบุว่ำผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนและกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่ง
ในบริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ จึงก ำหนดเป้าหมายอัตราการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชาการให้ลดลง 5% จากปี 2545 คือไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ป ี (ปัจจุบัน 5.6 
ตัน/คน ณ ปี 2548) และในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ได้ให้ควำมส ำคัญกับ "การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการน าเข้าพลังงานและ
ประหยัดเงินตราต่างประเทศ" และ "...กำรปรับแบบแผนกำรผลิตและพฤติกรรมกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและ
กำรบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ..."   ส ำหรับปัจจุบัน 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)5 มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้นกว่ำแผนฯ ฉบับที่
ผ่ำนมำ ในด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน อัน
สะท้อนอยู่ท้ังในกำรก ำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และดัชนีชี้วัดของแผนฯ โดยก ำหนดให้ “เพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยหลัก และมีตัวชี้วัดคือ “สัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัว (emission per capita) เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita)”   

 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำน 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำร “เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.0,  ลดสัดส่วนการน้าเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3.0, และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 2.0” ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน6  

                                         
4
  ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.). 2549. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

5
  สศช. 2554. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

6
  โดยมำตรกำรต่ำงๆ ได้แก่ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำดและพัฒนำพลังงำนทำงเลือกในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำและภำคขนส่ง โดยเฉพำะเช้ือเพลิงชีวภำพและชีวมวล, จัดหำ

พลังงำนเพื่อควำมมั่นคงและเน้นกำรกระจำยชนิดของเช้ือเพลิง, ก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนให้มีรำคำที่เหมำะสม มีเสถียรภำพและเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้จัดหำพลังงำน, 
ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตพลังงำนจำกแหล่งธรรมชำติเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงจำกฟอสซิล, และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำนในทุกระดับ 



นโยบายโลกร้อนระดับประเทศกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน 
 นโยบำยระดับประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. 2551-2555 และ แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ใน
ขัน้ตอนกำรจัดท ำร่ำงสุดท้ำยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ 

 ส ำหรับ ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ .ศ. 2551-25557 ถือเป็น
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศฉบับที่สองของประเทศไทย8 (ฉบับแรก พ.ศ. 2549)  ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมที่เป็นสำเหตุหลัก
ของกำรปล่อยก๊ำซฯ อันได้แก่กำรจัดหำและแปรรูปพลังงำน (เพื่อผลิตและใช้กระแสไฟฟ้ำ) รองลงมำได้แก่ กำร
เผำไหม้เชื้อเพลิงในภำคขนส่ง และกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม ทั้งนี้ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ที่ 2 คือ 
“กำรสนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊ำซบนพื้นฐำนของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ได้
ระบุแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ได้แก่ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
และการผลิตพลังงานไฟฟ้า, พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง, และ สนับสนุนและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน  
พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดในแง่ การลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การลดการใช้เชื้อเพลิง (ฟอสซิล) และการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาค
การผลิตอื่นๆ รวมท้ังบ้านเรือน  

 กำรจัดท ำ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผลสืบเนื่องจำกยุทธศำสตร์แห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งมีกำรยกร่ำงแรกเสร็จสิ้นเม่ือปลำยปี 25529 อย่ำงไรก็ตำม ร่ำง
ดังกล่ำวถูกวิจำรณ์อย่ำงหนักทั้งในแง่กระบวนกำรจัดท ำซึ่งขำดกำรมีส่วนร่วมและเนื้อหำที่ไม่เป็นที่ยอมรับ10 จึง
มิได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ โดยมีค ำสั่งให้ยก
ร่ำงแผนใหม่พร้อมทั้งจัดกระบวนกำรมีส่วนร่วมและน ำข้อสังเกตจำกภำคส่วนต่ำงๆ รวมทั้งควำมคิดเห็นของ
ภำคประชำสังคมไปประกอบกำรพิจำรณำ11 ทั้งนี้ กระบวนกำรยกร่ำงแผนฯ ใหม่เสร็จสิ้นและจัดเวทีรับฟัง
ควำมเห็นจำกประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมภูมิภำคต่ำงๆ แบะจัดครั้งสุดท้ำยเม่ือวันที่ 8 สิงหำคม 
255512 ก่อนจะปรับปรุงเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แห่งชำติ และคณะรัฐมนตรีตำมล ำดับ เอกสำรนี้จึงถือเอำร่ำงฉบับล่ำสุดนี้ 13 เพื่อศึกษำแนวโน้มนโยบำย

                                         
7
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). 2552. ยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 2551 - 2555. 

(ธันวำคม 2552 พิมพ์ครั้งที่ 2) 
8
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบเมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2551 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจริงต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำรท ำแผนปฏิบัติ

กำร ให้น ำเสนอต่อสำธำรณชนเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ตำมมำตรำ 56 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยุทธศำสตร์ฉบับนี้จะหมดอำยุในปี 2555 และปัจจุบันส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ 

9
  สผ. 2552. (ร่ำง) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ พ.ศ. 2553 - 2562. พฤศจิกำยน 2552. 

10
  อ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก เอกสำรสรุปประเด็น “ข้อวิพำกษ์ของภำคประชำสังคมต่อแผนแม่บทโลกร้อนของ สผ.”  โดย คณะท ำงำนเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม, 25 สิงหำคม 

2553 
11

  สผ. 2554. (ร่ำงฉบับที่ 3) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ…. (Thailand Climate Change Master Plan 2011-2050) สิงหำคม 2554. 
12

  ขณะที่ตีพิมพ์เอกสำรนี้ (29 สิงหำคม 2555) ยังไม่มีกำรเสนอร่ำงเข้ำคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ 
13

  สผ. 2555. (ร่ำง) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. 2555 - 2593. เผยแพร่ในเวทีรับฟังควำมคิดเห็น วันที่ 8 สิงหำคม 2555 ณ โรงแรมทวินทำว



ดังต่อไปนี้  

 แผนแม่บทฯ กล่ำวถึง “กำรก ำหนดเป้ำหมำยและด ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสวัสดิกำรสังคมของประชำชน คุณภำพชีวิต ควำมม่ันคงทำงอำหำร ขีดควำมสำมำรถในพัฒนำและ
กำรแข่งขัน และควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ” ทั้งในส่วนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ 
โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จคือ “อัตรำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงของทุกภำคส่วนและทุกระดับ 
ภำยในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เม่ือเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2548 หรือ ค.ศ. 2005)”   ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศำสตร์ที่ 2 ของแผนแม่บทฯ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซฯ จำกภำคพลังงำนเป็นอย่ำงมำกและพยำยำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผนพลังงำน
ทำงเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงำน ดังที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดควำมส ำเร็จรำยยุทธศำสตร์ ได้แก่  

1. พลังงำนทดแทนถูกใช้เป็นพลังงำนหลักแทนกำรน ำเข้ำน้ ำมันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20.3 ของพลังงำนขั้น
สุดท้ำยภำยในปี พ.ศ. 2565  

2. ลดปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 

 นอกจำกนี้ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรลดกำรปล่อยก๊ำซฯ ก ำหนดกรอบมำตรกำรด ำเนินงำนในระยะเร่งด่วน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำน ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำน
สะอำดมลพิษต่ ำในภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำเชื้อเพลิง และส่งเสริมกำรวำงแผนพลังงำนระดับ
ท้องถิ่นและกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนให้เต็มศักยภำพของพื้นที่ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกรอบกำรด ำเนินกำรระยะยำวเพื่อมุ่งไปสู่กำรเป็น
เมืองคำร์บอนต่ ำ (Low Carbon Cities)  

แผนพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงานกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปัจจุบัน นโยบำยในระดับแผนของกระทรวงพลังงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำค
พลังงำนอย่ำงชัดเจนได้แก่ “แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี พ.ศ. 2555-
2564” (AEDP: Alternative Energy Development Plan 2512-2521) และ “แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 
2554-2573)” (Energy Efficiency Development Plan) ซึ่งทั้งสองแผนได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 255414 โดย ครม. เห็นชอบเม่ือวันที่ 
27 ธันวำคม 2554  โดยที่ “แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก” ฉบับนี้ ถูกจัดท ำขึ้นแทน 
“แผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565)” โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยสัดส่วนพลังงำนกำรใช้
พลังงำนหมุนเวียนในกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพิ่มขึ้นจำกแผนเดิม (14.1% ภำยในปี 2565) เป็น25% ของกำร
ใช้พลังงำนรวมท้ังหมด (โดยไม่รวมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือ NGV ทดแทนกำรใช้น้ ำมัน) ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 76 ล้ำนตัน/ปี  ในขณะเดียวกัน  “แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี” ฉบับปัจจุบัน15 

                                                                                                                                       
เวอร์ กรุงเทพมหำนคร 

14
  มติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 139) วันพุธที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 ที่มำ: http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-139.htm  

15
  ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำนของในกลุ่มควำมร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค (APEC) ซึ่งตกลงร่วมกันในกำรประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 

23 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2554  

http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-139.htm


ตั้งเป้ำหมำยลดควำมเข้มกำรใช้พลังงำน (energy intensity) ลง 25% ในปี 2573 เม่ือเทียบกับปี 2553 ด้วย
มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน16 ต่ำงๆ ในภำคขนส่ง อุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจขนำดใหญ่ และบ้ำนอยู่อำศัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้หลีกเลี่ยงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสะสมเฉลี่ย 49 ล้ำนตัน/ปี (รวมเป็น 976 ล้ำนตันตลอด 20 ปีของ
แผนฯ) (ดูตำรำงที่ 1) 
 
ตารางที่ 1: สรุปเป้าหมายด้านต่างๆ ของ “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 
10 ปี พ.ศ. 2555-2564” และ “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573)” 

 แผนพัฒนาพลั ง ง านทดแทนแล ะ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564)17 

แผนอนุ รั กษ์ พ ลั ง ง าน  20 ปี  
(พ.ศ. 2554 – 2573)18 

ช่วงเวลำ 2555 – 2564 (10 ปี) 2554 – 2573 (20 ปี) 

เป้ำหมำยด้ำนพลังงำน ภำยในปี 2564 
- สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น
25% ของกำรใช้พลังงำนรวมท้ังหมด (ไม่รวม 
NGV) หรือ 25,000 ktoe (พันตันเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบ) 

ภำยในปี 2573 
- เพื่อลดควำมเข้มกำรใช้พลังงำน (energy 
intensity) ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 
2553 หมำยถึง 38,200 ktoe 
(ประหยัดพลังงำนสะสมเฉลี่ย 14,500 ktoe/ปี) 
- จะท ำให้ค่ำ Energy Elasticity (อัตรำส่วน
กำรเพิ่มกำรใช้พลังงำนต่อกำรเติบโตของ 
GDP) ลดลงจำกค่ำเฉลี่ยเมื่อ 20 ปีท่ีผ่ำนมำ
คือ 0.98 เหลือ 0.7 ใน 20 ปีข้ำงหน้ำ (ใช้
พลังงำนน้อยลงในกำรท ำให้เศรษฐกิจโตเท่ำ
เดิม) 

เป้ำหมำยด้ำนพลังงำน 
เฉพำะก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำ 

เป้ำหมำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทน 9,201 MW หรือ 24,956 GWh 

เป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำนส่วนท่ีเป็น
พลังงำนไฟฟ้ำ 96,653 GWh19  (คิดเป็น
ประมำณ 16,00020 - 17,470 MW21 

เป้ำหมำย/ผลด้ำนกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน

ภำยในปี 2564 
- ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 76 ล้ำนตัน/ปี 

- ภำยในปี 2573หลีกเลี่ยงกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกสะสมเฉลี่ย 49 ล้ำนตัน/ปี (รวม 976 

                                         
16

  กำรอนุรักษ์พลังงำน ได้แก่ กำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้พลังงำนที่ไม่จ ำเป็น และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
17

  กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.), 2555, แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564). ที่มำ: 

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf  
18

  กระทรวงพลังงำน. พฤษภำคม 2554. แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) ที่มำ: http://www.eppo.go.th/encon/ee-20yrs/EEDP_Thai.pdf  
19

  แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3), มิถุนำยน 2555, ที่มำ: 

http://www.eppo.go.th/power/PDP2010/PDP2010-rev3.pdf  
20

  เดชรัต สุขก ำเนิด, 14 สิงหำคม 2555, อินไซด์กำรปรับแผนพีดีพี 2010 ฉบับ 9 วันจบ แต่ขัดแย้งไม่รู้จบ. ที่มำ: http://decharut.blogspot.com/2012_08_01_archive.html  
21

  ศุภกิจ นันทะวรกำร, 1 มิถุนำยน 2555, สรุปปัญหำของร่ำงแผนพีดีพี 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, ที่มำ: http://www.energygreenhealth.com/article.php?id=130  

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ee-20yrs/EEDP_Thai.pdf
http://www.eppo.go.th/power/PDP2010/PDP2010-rev3.pdf
http://decharut.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
http://www.energygreenhealth.com/article.php?id=130


 แผนพัฒนาพลั ง ง านทดแทนแล ะ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564)17 

แผนอนุ รั กษ์ พ ลั ง ง าน  20 ปี  
(พ.ศ. 2554 – 2573)18 

กระจก ล้ำนตัน) 

เ ป้ ำ หม ำ ย /ผล ด้ ำ น
เศรษฐกิจ  

ภำยในปี 2564 
- สร้ำงรำยได้จำกกำรซื้อขำยคำร์บอนเครดิต 
23,000 ล้ำนบำทต่อปี 

ภำยในปี 2573 
- กำรประหยัดพลังงำนขั้นสุดท้ำยคิดเป็น
มูลค่ำ 272,000 ล้ำนบำทต่อปี หรือ 5.4 ล้ำน
บำทโดยรวมตลอดระยะเวลำแผน 

 
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) - ความเป็นจริงที่ยังไม่ก้าวหน้าและข้อกังวลถึงการทุจริตเชิง
นโยบาย 
 แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ หรือแผน PDP (Power Development Plan) เป็นแผนที่ก ำหนดประเภท
เชื้อเพลิงและจ ำนวนโรงไฟฟ้ำของประเทศ จึงเป็นแผนที่ส่งผลในทำงปฏิบัติมำกที่สุดต่อกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรปล่อยหรือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยจำกภำคพลังงำน ทั้งนี้แผน PDP ฉบับล่ำสุด
คือ “แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3” (PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือวันที่ 8 
มิถุนำยน 255522 โดยให้เหตุผลในกำรปรับปรุงแผน PDP ฉบับนี้ว่ำเพรำะมีควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นจำก
นโยบำยโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรพัฒนำระบบรำงเพื่อขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ำ 10 สำยในกรุงเทพฯ และ
รถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง 2 สำย) และกำรปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก25% 
ใน 10 ปี พ.ศ. 2555-2564 (แผน AEDP) และ แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ดังที่กล่ำวถึง
ข้ำงต้น  
 โดยสรุปแล้วพบว่ำแผน PDP ฉบับใหม่นี้ จะท ำให้ก ำลังกำรผลิต ณ ปี 2573 เท่ำกับ 70,847 เมกกะ
วัตต์ (จำกแผนเดิม 69,557เมกกะวัตต์)  และวำงแผนจะสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่เพิ่มมำกกว่ำแผนเดิม กล่ำวคือ
ต้องกำรโรงไฟฟ้ำใหม่จำก 55,065 เมกกะวัตต์ (จำกแผนเดิม 53,874 เมกกะวัตต์) จำกตำรำงที่ 2 ซึ่งสรุปก ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำใหม่ตำมแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จ ำแนกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ แสดงให้เห็นว่ำมีกำร
บรรจุเป้ำหมำยกำรเพิ่มพลังงำนหมุนเวียนตำมแผน AEDP เข้ำไว้ด้วย ท ำให้มีเป้ำหมำยพลังงำนหมุนเวียนเพิ่ม
จำก 4,433 เมกกะวัตต์ เป็น 9,516 เมกกะวัตต์  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกแผน PDP ฉบับนี้เลือกใช้ตัวเลขกำร
ลดกำรใช้พลังงำนเพียงแต่ 20% ของศักยภำพของแผนอนุรักษ์พลังงำนนี้เท่ำนั้น โดยให้เหตุผลว่ำเป้ำหมำย
ตำมแผนอนุรักษ์พลังงำนฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน
รองรับ หมำยควำมว่ำหำกแผนอนุรักษ์พลังงำนมีศักยภำพในกำรลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงน้อย 16,000 เมกกะ
วัตต์23 แผน PDP ฉบับนี้เลือกใช้แค่ 3,200  เมกกะวัตต์ และยังเหลือศักยภำพอีกกว่ำ 12,800 เมกกะวัตต์ ซึ่ง
สำมำรถน ำไปทดแทนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ได้จ ำนวนมำก ดังจะเห็นว่ำก ำลังกำรผลิตของโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
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ใหม่ (4,400 เมกกะวัตต์) และโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ (2,000 เมกกะวัตต์) ในแผนรวมกันแล้วเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของ
ศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ยังไม่ได้ใช้  

ตารางที่ 2: สรุปก้าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (หน่วย: 
เมกกะวัตต์) 

ประเภทโรงไฟฟ้า PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน 4,433 9,516 

โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ ร ะ บ บ 
Cogeneration 

8,319 
 

6,374 

โ ร ง ไฟฟ้ ำค ว ำมร้ อน ร่ ว ม 
(ก๊ำซธรรมชำติ) 

18,400 
 

25,451 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินสะอำด 7,740 4,400 

โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ 4,000 2,000 (2 โรง) 

โรงไฟฟ้ำกังหันแก๊ส - 750 

รับซื้อจำกต่ำงประเทศ 10,982 6,572 

รวม 53,874 55,065 

 
 ในแง่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก แม้ว่ำจะก ำหนดเป้ำหมำยอัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อ
หน่วยพลังงำนไฟฟ้ำไม่สูงกว่ำแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (0.3864 kgCO2/kWh) โดยที่แผนฉบับนี้
ประเมินค่ำอัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ 0.3826 kgCO2/kWh แต่เนื่องจำกก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
โดยรวมเพิ่มขึ้นกว่ำเดิม จึงเป็นไปได้ว่ำปริมำณกำรปล่อยก๊ำซฯ ในภำพรวมจะสูงกว่ำเดิม อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูล
ของแผน PDP ฉบับนี้ที่เปิดเผยต่อสำธำรณะทำงเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงำนไม่เพียงพอที่จะค ำนวณค่ำกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมได้ 

 ทั้งน้ี มีกำรตั้งข้อสงสัยต่อควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกระบวนกำรและกำรจัดท ำแผน PDP ฉบับนี้
จำกนักวิชำกำร ภำคประชำชน และวุฒิสมำชิก 24 สืบเนื่องจำกกระบวนกำรจัดท ำที่เร่งรัดให้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำเพียง 9วันด้วยกำรมีส่วนร่วมของคนประมำณ 250 คน25 อีกทั้งมีกำรตั้งค ำถำมถึงแนวคิดเบื้องหลัง
ของกำรเพิ่มโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติเข้ำมำจ ำนวนมำกกว่ำ 7,000 เมกกะวัตต์ ว่ำอำจเป็นเพรำะต้องกำรเอื้อ
ให้เกิดกำรอนุมัติสัญญำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติขนำด 900 เมกะวัตต์ ของบริษัทลูกของ กฟผ. แห่ง
หนึ่งโดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้ำเอกชน (โรงไฟฟ้ำไอพีพี) รวมทั้งผลักดันให้เปิดประมูล
โรงไฟฟ้ำไอพีพีที่ใช้เชื้อเพลิงจำกก๊ำซธรรมชำติอีกจ ำนวน 5,400 เมกะวัตต์ โดยที่กำรเปิดประมูลโรงไฟฟ้ำไอพี
พีรอบใหม่จะมีขึ้นภำยในปีนี้ ทั้งๆ ที่ตำมแผนเดิม โรงไฟฟ้ำไอพีพีมีก ำหนดจะเข้ำระบบโรงแรกในอีก 9 ปี
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ข้ำงหน้ำ (พ.ศ. 2564) และทันทีที่แผนพีดีพีฉบับใหม่ได้รับกำรอนุมัติ ส่งผลให้รำคำหุ้นในกลุ่มพลังงำนพุ่งสูงขึ้น
ทันที26 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 
1. ทั้งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 และ ร่ำงแผนแม่บทแห่งชำติด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในลักษณะที่ต่ำงกัน รวมทั้ง
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรส่งเสริม/เพิ่มพลังงำนทำงเลือกและกำรอนุรักษ์พลังงำน/เพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน ทั้ง
ที่เชื่อมโยงกับแผนพลังงำนทั้งสองอย่ำงชัดเจนและไม่ชัดเจน อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกยังไม่มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรำยสำขำฯ (เช่น พลังงำน) ของประเทศ จึงท ำให้เป้ำหมำยที่
ก ำหนดในแต่ละแผน (แผนพัฒนำ แผนโลกร้อน แผนพลังงำน) ยังไม่สอดคล้องกัน และยำกที่จะเทียบเคียง
หรือเชื่อมโยง จึงควรบูรณำกำรแผนต่ำงๆ เหล่ำนี้ ตั้งแต่กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ไปจนถึงดัชนีชี้วัด และมำตรกำรด ำเนินกำร ให้เป็นแนวทำงเดียวกันเพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำร
ติดตำมประเมินผล  

2. แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยลดกำรใช้
พลังงำนและพลังงำนไฟฟ้ำไว้ชัดเจน แต่ศักยภำพของแผนดังกล่ำวถูกน ำมำใช้ในกำรวำงแผนก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำ (PDP) เพียงแค่ 20% ด้วยเหตุผลซึ่งแสดงถึงควำมไม่เชื่อม่ันในประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรแม้
จะเป็นแผนของกระทรวงเดียวกันก็ตำม จึงน ำมำสู่ข้อเสนอให้สร้ำงศักยภำพในกำรประเมินและตรวจสอบ
ผลกำรอนุรักษ์พลังงำน และแผนพลังงำนอื่นๆ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ เพื่ อให้แผนที่จัดท ำมำ
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ 

3. แผน PDP ถือเป็นนโยบำยสำธำรณะที่มีผลในทำงปฏิบัติอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกภำคพลังงำน และมีผลกระทบต่อประชำชนจ ำนวนมำกทั้งในด้ำนสุขภำพอนำมัยและ
สภำพแวดล้อม จึงต้องมีกระบวนกำรจัดท ำที่โปร่งใส และจัดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้สังคม
ได้ร่วมอภิปรำยถึงทำงเลือกในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ  และจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ
สำธำรณะแต่เนิ่น เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมได้อย่ำงเท่ำทันและแท้จริง 

4. กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นหนึ่งในผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรผลิตพลังงำนและกำรใช้
เชื้อเพลิง ควบคู่กับผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อำทิเช่น มลพิษ ของเสียอันตรำย รวมทั้งผลกระทบต่อ
สุขภำพและอนำมัยของประชำชน เหล่ำนี้เป็นต้นทุนส ำคัญที่ควรน ำไปใช้ค ำนวณทำงเลือกพลังงำนของ
ประเทศ ทั้งในระดับกำรก ำหนดนโยบำย และกำรท ำแผนปฏิบัติกำร เช่นแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 
หรือแผน PDP  

5. ทั้งน้ี ในกำรจัดท ำแผน PDP ควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทำงบวก
และทำงลบของทำงเลือกพลังงำนประเภทต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจให้กับประชำชน 
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