
รายงานสรุปการประชุมระดมความคดิเห็น เร่ือง
โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลชุมชนเพ่ือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 

เพิม่ความมัน่คงด้านพลงังาน และพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
วนัที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดย อาศรมความคดิด้านพลังงาน ส านักวทิยาศาสตร ์ราชบัณฑติยสภา
ร่วมกับ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
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หลกัการและเหตุผล

• ประเทศไทยมีปัญหาดา้นการจดัหาและการใชพ้ลงังาน ซึง่ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้น
ความมั่นคงทางพลงังาน และการปลอ่ยแก๊สเรอืนกระจกที่คอ่นขา้งสงูจากภาค
พลงังาน   
• นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัไดใ้หก้ารรบัรองเขา้รว่มขอ้ตกลงปารสี 2015 (Paris 

Agreement 2015) หรอื COP21

• แนวทางการจดัการ คือ รฐัตอ้งมีนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อใชแ้กปั้ญหา
ดงักลา่ว เช่น แผนพฒันาพลงังานทดแทน แผนประสิทธิภาพพลงังาน
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•แต่โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนหลายประเภทไม่ตอบโจทยก์ารพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก  โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรผูย้ากไร้ โรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวลชุมชน ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีการสร้างงานสร้างอาชีพจ านวน
มาก  ส่งผลกระทบต่อชาวบา้นโดยรอบโรงไฟฟ้าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน น่าจะ
เป็นค าตอบ
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• โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลชมุชนที่ชมุชนมีสว่นรว่มในความเป็นเจา้ของ 
โดยรว่มกบัภาคเอกชน ผลิตไฟฟ้าขายใหภ้าครฐั น่าจะเป็นทางเลือกท่ี
เหมาะสมทางหนึ่ง แต่ก็ยงัมีประเด็นที่น่าสงสยับางประการ เช่น ความ
ยั่งยืน รูปแบบท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลชมุชน 
•จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้  จงึเป็นที่มาของการจัดประชุมระดมความ
คิดเหน็ เร่ือง โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนเพือ่ลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจก เพิม่ความม่ันคงด้านพลังงาน และพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก
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ผลสรุปจากการระดมความเห็นในทีป่ระชุม
• จากประกาศในราชกิจจานเุบกษา โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลชมุชนเป็น
โครงการจดัตัง้โรงไฟฟ้าท่ีชมุชนมีสว่นรว่มในการด าเนินการโครงการ โดยมีวิสาหกิจ
ชมุชนหรอืเครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชนเป็นหุน้สว่นในการประกอบธรุกิจผลติไฟฟา้และ
จ าหน่ายไฟฟา้ มีการท าเกษตรพนัธสญัญา  รบัซือ้เชือ้เพลิงจากวิสาหกิจชมุชนหรอื
เครอืข่ายวิสาหกิจชมุชน รวมทัง้มีการตกลงผลประโยชนอ์ื่นๆ ใหก้บัชมุชนรอบ
โรงไฟฟา้  สว่นโรงไฟฟา้ชมุชนจะขายไฟฟ้าใหก้บั กฟน./กฟภ. ตาม feed-in 
tariff ที่ก  าหนด โดยท าสญัญาแบบ non-firm เป็นระยะเวลา 20 ปี  ทัง้นี ้
ภาคเอกชนที่ลงทนุในโครงการจะมอบหุน้บรุมิสิทธิรอ้ยละ 10 แก่วิสาหกิจชมุชนหรอื
เครอืขา่ยวิสาหกิจชมุชน พรอ้มแบง่ปันผลก าไรทกุปี
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• โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลชมุชนที่จดัประมลูไปแลว้เม่ือกลางปีนี ้ประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 6 MW และโรงไฟฟา้แก๊สชีวภาพขนาดไม่เกิน 3
MW  เป็นโครงการน ารอ่ง รวมกนัทัง้หมดแลว้ไมเ่กิน 150 MW ประมาณ
การวา่ ใชพื้น้ที่เพาะปลกูพืชหรอืไมโ้ตเรว็ 150,000 ไร ่ คิดเป็นพืน้ที่รอ้ยละ 0.1
ของพืน้ที่เพาะปลกูทัง้ประเทศ หรอืรอ้ยละ 1 ของพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมตอ่การปลกูพืช
เศรษฐกิจที่ส  าคญั  ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดจ้ากการขายเชือ้เพลิงภายใน 20 ปี 
47,000 ลา้นบาท  เกิดการสรา้งงาน สรา้งอาชีพกวา่ 19,000 อตัรา  และลด
การปลอ่ยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์486,574 ตนัตอ่ปี
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

•จากรายงานผลการวิจยัของวิทยากร  ศกัยภาพก าลงัผลติไฟฟา้จากชีวมวล
เหลือทิง้ในพืน้ท่ีเพาะปลกูมีคา่เทา่กบั 5,019 MW และศกัยภาพก าลงั
ผลติไฟฟา้จากไมโ้ตเรว็ในพืน้ท่ี 15.6 ลา้นไร ่ท่ีไมเ่หมาะสมต่อการปลกูพืช
เศรษฐกิจท่ีส  าคญั เทา่กบั 5,117 MW รวมกนัแลว้สงูกวา่ 10,000 
MW หากโครงการน ารอ่งไดผ้ลดี  ควรมีการขยายผลในระยะถดัไป 
เน่ืองจากยงัมีศกัยภาพเหลืออยูอี่กมาก
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•ควรสง่เสรมิการเพิ่มรายไดใ้หช้มุชนรอบโรงไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงการแข่งขนั
ดา้นราคาจากการประมลูโดยใชร้าคาไฟฟ้าต ่าสดุ
•ควรใหว้ิสาหกิจชมุชนมีสว่นรว่มในการบรหิารโครงการ ฝึกอบรม และรบั
บคุลากรในทอ้งถ่ินเขา้ท างานเป็นอนัดบัแรก  ทัง้นีภ้าครฐัควรใหก้าร
สนบัสนนุ โดยเฉพาะดา้นการฝึกอบรม
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• การก าหนดใหใ้ชแ้หลง่เชือ้เพลิงชีวมวลจากการปลกูพืชพลงังานอย่างนอ้ยรอ้ยละ 
80 อาจท าใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากวสัดเุหลือทิง้จากการเกษตรไดเ้ต็มที่ ซึง่
จะท าใหมี้การเผาไหมชี้วมวลเหลือทิง้ในที่โลง่แจง้ แลว้ก่อใหเ้กิดปัญหา PM 2.5   
ควรใหมี้ความยืดหยุน่ของสดัสว่นระหวา่งไมโ้ตเรว็กบัวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตร
• ไม่ควรแทรกแซงวิสาหกิจชมุชน เช่น การจดัตัง้วิสาหกิจชมุชนขึน้มาเอง
• การปลกูพืชหรอืไมโ้ตเรว็อาจก่อใหเ้กิดการแก่งแย่งน า้กบัพืชอาหารท่ีส าคญั  ควร
ก าหนดโซนหรอืพืน้ที่การจดัตัง้โรงไฟฟา้ที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยเพิม่เติม
• ควรสนบัสนนุใหมี้การวิจยัลงลกึเก่ียวกบัผลตอบแทนทางออ้มจากโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล
ชมุชน  ซึง่แมจ้ะมีตน้ทนุการผลิตไฟฟา้ท่ีสงูกวา่พลงังานหมนุเวียนบางตวั  แตค่วามคุม้คา่ทาง
เศรษฐศาสตรน์่าจะดีกวา่ เน่ืองจากมีผลตอบแทนทางออ้มหลายประการ   นอกจากนี ้ควรมี
การวิจยัเก่ียวกบัการวเิคราะหว์ฏัจกัรชีวิต โดยใหค้รอบคลมุ พลงังาน น า้ แก๊สเรอืนกระจก 
และมลพิษ  ซึง่เป็นงานวิจยัท่ีจะตอ้งท ารว่มกนัโดยนกัวิจยัจากหลายสาขาวิชา   ผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัเชิงลกึจะสามารถน ามาใชใ้นการก าหนดนโยบายและแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรบัการ
สง่เสรมิโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลชมุชนในรูปแบบท่ีเหมาะสมในระยะตอ่ไป

• ควรสนบัสนนุใหมี้การวิจยัรูปแบบของโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลท่ีตอบโจทยก์ารพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากอยา่งแทจ้รงิ

• ควรสนบัสนนุใหมี้การวิจยัถึงผลกระทบท่ีมีตอ่กนัในหลายมิติ โดยเฉพาะการแบง่ปันน า้ 
ระหวา่ง พืชพลงังาน พืชอาหาร กบั ภาคอตุสาหกรรม
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ข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชุมส านักวทิยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

• เห็นควรส่ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เพิ่มความมั่นคง
ด้านพลังงาน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้กับ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ส านักยโยบายและแผน
พลังงาน  คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ส านักงานบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบายโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลชุมชน และสนับสนุนการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในระยะต่อไป
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รศ.ศภุชาติ จงไพบลูยพ์ฒันะ กรรมการ
รศ.ภาวิณี ชยัประเสรฐิ กรรมการ
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