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บทความโดย  

นายพิชัย วงศ์หาญ   ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดลอ้ม 

“ดันพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด”  

สู่วิถี-สังคมไร้คาร์บอน 

   

“ภาวะโลกร้อน” (Global Warming)  

ป�จจุบันกระแสโลกมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของทุกสังคมและยุคสมัย ป�จจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญบนความต้องการ

และความเจริญเติบโตของสังคมมนุษย์ทุกคนบนโลก เป�นการขับเคลื่อนของสังคมมนุษย์ยุคสมัยเก่า ไปสู่สังคมมนุษย์ยุค

สมัยใหม่ตามวิถีการดำรงชีวิตที่คล้าย ๆ กัน ต้องอาศัยพลังงานจากฟอสซิลเป�นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน เม่ือ

เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกเผาไหม้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ผลผลิตสุดท้ายที่ปล่อยออกมาคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งคงค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก ก๊าซเหล่านี้มีความสามารถในการดัก

จับและเก็บความร้อนได้ดี ส่งผลให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) เป�นสาเหตุทำให้สัตว์เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ เกิดความแห้งแล้งและน้ำท่วมสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพการแพร่กระจายของเชื้อโรค และผลผลิตการเกษตรตกต่ำลงเช่น คลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุฝน ภัยทาง

ธรรมชาติเหล่านี้มีแนวโน้มจะเกิดบ่อยข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมนุษย์เป�นผู้ก่อข้ึน 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงการละลายจากการแยกตัวของพืดน้ำแข็ง (Ice sheet) อันเป�นผลจากสภาวะโลกร้อน 

ท่ีมา: กรีนพีซ ประเทศไทย. 2564. ผลกระทบของภาวะโลกร้อน. Available at: 

https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/impacts/, [เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2564]. 
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“การควบคุมภาวะโลกร้อน” (Global Warming Control)   

“ภาวะโลกร้อน” ความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลกระทบร้ายแรงในระยะยาวหากโลกร้อนยัง

ดำเนินต่อไป จะส่งผลให้โลกร้อนขึ้นยิ่งเสี ่ยงต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) อาจจุดชนวนให้เกิดการ

ละลายจากการแยกตัวของพืดน้ำแข็ง (Ice sheet) ท้ังหมดในเกาะกรีนแลนด์ในอีกไม่ก่ีทศวรรษข้างหน้า 1/ 
 

การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย“การควบคุมภาวะโลกร้อน” 

และการศึกษาความเป�นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ  ท่ีมีความสอดคล้องกับทิศทางของนานาชาติ 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รัฐบาลไทย โดยพลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล จึงได้มีนโยบายทบทวน

การจัดทำ แผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ซึ่งแผนฯ นี้จะเป�นการรวบรวม ทั้ง 5 แผนพลังงานไว้

ด้วยกัน ประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก (AEDP ) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการ

น้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) โดยเป�นการรวบรวมตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ หรือ สศช 

 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภาพ“กรอบการยกร่างแผนพลังงานแห่งชาติ มุ่งสู่พลังงานสะอาด สู่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์” 

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน. 1 เมษายน 2021. กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 

ด้าน. Available at: https://energy.go.th/2015/กบง-เห็นชอบกรอบแผน/, [เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2564]. 

 

“กรอบการยกร่างแผนพลังงานแห่งชาติ(National Energy Plan)” 2/ สู ่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์” 

(Carbon neutrality) ดำเนินงานแบบบูรณาการทุกส่วนเพื่อรองรับกระแสโลกร้อนของนานาชาติ จึงได้มีปรับปรุง

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี 13/ ได้มีการกำหนด

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไว้ที่ 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม โดยกระทรวงพลังงานเป�นเจ้าของ
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โครงการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ผนึกกำลังร่วมกันเตรียมวางจุดยืนไทยลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์แบบเข้มข้นก้าวสู ่สังคมไร้คาร์บอน ก่อนที ่เกิดเวทีการจัดประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้เวทีระดับ

โลก Cop 26 สมัยที่ 26ระหว่าง 1-12 พ.ย. 64” 4/  โดย แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  ได้มีการกำหนด

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไว้ท่ี 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป�น 

0 ในป� ค.ศ. 2065 – 2070 โดยปรับเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ท่ีเป�นเทคโนโลยีพลังงาน

ใหม่สะอาดและเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนจากแผนในกลุ่มพลังงานโซล่าล์เซลล ์พลังงานจากชีวมวล และพลังงาน

จากลม  

 
 

รูปท่ี 3 แผนภาพ“แผนพลังงานแห่งชาติ ท่ีสอดคล้องแนวทาง สู่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์” 

ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 5 สิงหาคม 2021. แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan). 

Available at: http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/petroleum/oil/link-doeb/item/17093-nep, [เข้าถึงเมื่อ 

27 ธันวาคม 2564]. 

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใต้นโยบายแผนพลังงาน

แห่งชาติ(National Energy Plan) สู ่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์” (Carbon neutrality) เพื ่อให้เป�นไปตาม

เป้าหมายรัฐบาล จึงมีแผนดำเนินงานรองรับด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการนักลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน

ทดแทน ผ่านมาตรการการดำเนินการโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ มาตรการภาษีสนับสนุนรถ EV(Electric 

Vehicle) และมาตรการให้มีราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง โดยได้เป�ดเผยความคืบหน้าการลงทุนผ่านโครงการ 

ต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดการลงทุนตามแผนท่ี
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กำหนดว่าป�นี้จะมีวงเงินลงทุนรวม 200,000 ล้านบาท โดย 6 เดือนแรกของป�นี้มีการลงทุนไปแล้ว 100,000 ล้านบาท 

ซึ่งเป�นการลงทุนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อาทิ โครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จังหวัด

ระยอง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 5 และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% (Electric Vehicle) 5/    

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ทิศทางพลังงานไทยกับเป้าหมายลดการปล่อย CO2" ในงานสัมมนาทิศทางพลังงานไทย จะ

ไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างไร? 6/ 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ชี้มาตรการภาษี-ไม่ใช่ภาษี การเข้ามาลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ Foreign Direct Investment (FDI) เพราะมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มกลายเป�น

ประเด็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี Non-tariff Barriers/Non-tariff Measures (NTB)7/  เพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการผู้ลงทุนการผลิตยานยนตE์V  จะสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต - ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

มากขึ้น เดินหน้าหนุนพลังงานสะอาดสั่งสนพ.เร่งทำแผนพลังงานสะอาด 50% ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป�น 

0 ในป� ค.ศ. 2065 – 2070 แผนพลังงานชาติจะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาด แผนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การ

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในเขตเมือง โดยรัฐบาลมีแผนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป้าหมายท่ี

ชัดเจนสำหรับประเทศไทยบอร์ด EV จะเริ่มจากการส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถ EV ในสัดส่วน 30% ภายในป� ค.ศ. 

2573 การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะท้ังสิ้น 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการ

ผลิตท้ังสิ้น 675,000 คัน และประเภทรถบัส/รถบรรทุกจะมีการผลิตท้ังสิ้น 34,000 คัน 

 

 
 รูปท่ี 4  สถานสีถานีอัดประจุไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า  (Electric Vehicle)  

ท่ีมา: EGAT Today. 29 เมษายน 2021. ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ. ผูใ้ช้พลังงานไฟฟ้า หนุนใช้รถ EV ลดมลพิษ. Available at: 

https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=10963:20202904-egatsound1, [เข้าถึง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564]. 

เป้าหมายการใช้ในประเทศ การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ การติดตั้งสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าสาธารณะกระจายทั่วประเทศภายในป� 2573 สำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะในลักษณะ Fast Charge 

จะมีจำนวนทั้งสิ ้น 12,000 หัวจ่าย และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swap) ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รับจ้างและส่งสินค้า Delivery จำนวนท้ังสิ้น 1,450 แห่ง 8/ 
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จากที่รัฐบาลไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์“การควบคุมภาวะโลกร้อน” และการศึกษาความเป�นไปได้ในการลดก๊าซ

เรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ  ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ใหม่ ภายใต้นโยบายแผน

พลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) สู่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์” (Carbon neutrality) ให้ขับเคลื่อน

เป�นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย (ป�2564-2569) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ป�ญหาโลกร้อน เพื่อที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฯ  จะนำแนวนโยบายท่ี

ชัดเจนของไทยไปเสนอต่อการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ ในช่วงเดือนพ.ย.2564 เพื่อหาแนวทางร่วมกันใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่สังคมไร้คาร์บอน“สุทธิเป�นศูนย์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 

****************************************************** 
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