ภาคธุุรกิจกับการปรับตัวในการลดภาวะโลกรอน
สุุวพร ศิริคุณ
ผูอํานวยการบริหาร มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
ในการสัมมนา
เรื่อง “พลังงานนิวเคลียร...กาวแรกพลังงานไทย กาวสําคัญลดโลกรอน”
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุ
คณะกรรมาธการการพลงงาน
วฒิ
ฒสภา
สภา
9 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30-13.30 น.
ณ โรงแรมเรดิสัน

1

มลนิ
มู
ลนธพลงงานเพอสงแวดลอม
ธิพลังงานเพือ
่ สิ่งแวดลอม (มพส.)
(มพส )


หนวยงานอิสระทีม
หนวยงานอสระทมไดมุ
่ ิไดมง แสวงหากาไร
แสวงหากําไร



สนับสนุนงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในดานการสงเสริม
พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม



สงเสริมการนําพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น
มาใชในการผลิตไฟฟา โดยใหขอเสนอแนะดานนโยบายตอภาครัฐ
ั นาโครงการ
ขอแนะนําดานเทคนิคและการเงินตอผููพฒ



เผยแพรขอมูลและสาธิตเทคโนโลยี ดานพลังงานหมุนเวียน
อนรัรกษพลงงาน
อนุ
กษพลังงาน และการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ
และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ



เสนอความคิดเห็นอิสระดานพลังงานตอสาธารณะ

2

ประเด็
ประเดนนาเสนอ
นนําเสนอ
ภาวะโลกรอน ราคาน้ํามัน กับโอกาสทางธุรกิจ

การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน

CSR ของภาคธุรกิจกับการลดภาวะโลกรอน

ประเด็นดานนโยบายที่รัฐตองดําเนินการ

3

การกํ
การกาหนดนโยบายพลงงานของโลกในปจจุ
าหนดนโยบายพลังงานของโลกในปจจบั
บน

ประเด็
ประเดนทใหความสาคญ
นทีใ่ หความสําคัญ
• ความมนคงดานพลงงาน
ความมั่นคงดานพลังงาน
• ภาวะโลกรอน

Energy Security

• การแขงขันและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ทยงยน
• พลังงานใหมและโอกาส
การลงทน
การลงทุ
น

Climate Change

4

ภาวะโลกร
ภาวะโลกรอนจากการเปลยนแปลงสภาพภู
อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิ
มอากาศ
อากาศ
ทุกประเทศจะถูกบังคับใหรวมกันแกไขปญหาภาวะโลกรอน
•ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยของไทยจะ
เพิ่มขึ้นอยางนอย 90% ในป 2050 จากปจจุบัน
• แมแตจะรกษาปรมาณการปลอย
แมแตจะรักษาปริมาณการปลอย GHGในระดบ
GHGในระดับ
ปจจุบัน ก็เปนเรื่องที่ยากมากสําหรับประเทศไทย
Thailand's Primary Energy Consumption
3,500
3 000
3,000
2,500
kbd coe

• IPCC เสนอใหรักษาระดับ GHG ใน
บรรยากาศที่ 450 ppm CO2 หมายถึงการ
ปลอย GHG ของโลกในป 2050 จะตอง
ลดลง 50% จากระดับป 1990 ประเทศ
Annex-1 จะตองลดลง 25-40% ในป 2020
และลดลง 80-95% ในป 2050 ประเทศ
Non-Annex-1 ตองลด 15-30% ในป 2020
• หลักฐานทางวิทยาศาสตรชี้ใหเห็นวาภาวะ
โลกรอนรนแรงกว
โลกรอนรุ
นแรงกวาทคาดไว
าที่คาดไว การรั
การรกษาระดบ
กษาระดับ
GHG ไวที่ระดับ 450 ppm CO2 สูงเกินไป
อาจจําเปนตองใชระดับ 350-400 ppm
• หากรัักษาระดับั GHG ไว
ไ ที่ 350 ppm CO2
การปลอย GHG ของโลกจะตองเริ่มลดลง
ตั้งแตป 2015 โดยในป 2050 จะตองลดลง
85% จากระดัับป 1990

2,000
1,500
1,000
500
0

5
2007

2020

2030

2040

2050

ภาระในการแก
ใ
ไ ขปปญหาภาวะโลกร
โ อ นตอ งแบง กันั อยา งเปปนธรรม

Policy Mechanisms
•Cap-and trade systems
•Non-binding targets for non-OECD
•International sectoral agreements
•National policies and measures

EMISSION OF CARBON DIOXIDE FROM FOSSIL FUELS IN 2005
& PRIMARY ENERGY CONSUMPTION (PEC) IN 2007
CO2 Emissions
PEC
Total
Per capita
Per Capita
(M.Tons)
(Tons/person) (Tons/person)
Australia
407
20.24
6.05
USA
5,957
20.14
7.98
Netherlands
270
16.44
5.59
Russia
1,696
11.88
4.85
S.Korea
450
10.27
5.34
Germany
844
10.24
3.77
Japan
1 230
1,230
9 65
9.65
4 06
4.06
UK
577
9.55
3.57
France
415
6.59
4.05
Malaysia
156
6.49
2.39
China
5,327
4.07
1.42
Thailand
234
3.65
1.33
India
1,166
1.07
0.37
World
28,193
4.37
1.72
Source: US DoE and BP

EU Directive for Aviation
•Reduction by 3% in 2012 from level in 2004-6
and 5% for 2013-20
•Year 2012: 15% auction 82% free allocation
6

พลังงานนิวเคลียรมีความจําเปนสําหรับโลก
พลงงานนวเคลยรมความจาเปนสาหรบโลก
Global Electricity Production by Type in 2050

Solar
11.2%

Hydrogen
1.3%

Tidal
1.0%

Nuclear
23.3%
Oil
0.3%

Wind
12.2%

Coal
0.0%

Geothermal
2.5%

Coal +CCS
12 9%
12.9%

Biomass+CCS
2.0%
Biomass/waste
Hydro
3.8%
12.4%

Gas+CCS
12.9%

Gas
4.1%

Source: IEA
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การลดการปล
การลดการปลอยกาซเรอนกระจกในภาคการผลตไฟฟา
อยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟา

ประเทศไทยไมมีนโยบายระดับชาติในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่มา: ขอคิดเห็นจากประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน

8

พลังงานนิวเคลียรใชเวลาเตรียมการนานจึงตองเริ่มตั้งแตบัดนี้
• เตรียมบุคลากร
• การศึึกษาในรายละเอี
ใ
ยี ด (การกําํ จัดั
กาก การรื้นถอน แหลงเชื้อเพลิง ฯลฯ)
• การหาสถานที่ต้งั
• การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
มาตรการปองกันภัยพิบัติ ฯลฯ
• การออกกฎหมายและจดตงองคกร
ั ้ั

กํากับดูแล
• การทําขอตกลงและสนธิสัญญากับ
ประเทศตางๆ
• การสรางอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
• การสรางความเขาใจกบประชาชน
การสรางความเขาใจกับประชาชน

บรรจุในแผน
2550

ลงมือกอสราง
2557

ออกกฎหมาย
2554

เริ่มผลิตไฟฟา
2563
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ราคาน้ํามัน
ราคาน้ํามันไมต่ําอีกตอไป จากตนทุุนการพัฒนาแหลงปโตรเลียมที่สูงขึ้น
และปริมาณน้ํามันจากแหลงใหมเพิ่มต่ํากวาความตองการ
IEA's Forecast of Incremental World Oil Production over 2000

Economics of Oil Development
Type of Oil
Already produced
OPEC Middle East
Other conventional oil
Deep & ultra deep water
A ti
Arctic
Enhanced Oil Recovery
Heavy oil, bitumen
Oil shale
Gas to liquid
Coal to liquid
Source: IEA

$/bbl
<30
5-30
5-40
30-65
40 100
40-100
30-80
30-70
50-100
50
100
40-120
50-120

(million barrels per day)
30.0
25.0
20.0

Non-conventional
OPEC NGL
Non-OPEC NGL
OPEC crude
Non-OPEC crude

15.0
10.0
5.0
0.0
2007

2015

2030

-5.0
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ทางออกของประเทศ.....
ทางออกของประเทศ.....
ในการลดความเสี่ยงดานพลังงานและโลกร
ในการลดความเสยงดานพลงงานและโลกรอน
ในการลดความเสยงดานพลงงานและ
งานและโลกร
โลกรอน
อน
• กระจายแหลงและประเภทเชอเพลง
กระจายแหลงและประเภทเชือ
้ เพลิง
• ระบบการสํารองพลังงานที่มป
ี ระสิทธิภาพ
• ราคาพลังงานตองสะทอนตนทุนทีแ
่ ทจริง
• ใชพลงงานอยางมประสทธภาพและประหยด
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
• พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการใชประโยชนของเหลือใช
• เปลี่ยนไปใชพลังงานที่ปลอยกาซเรือนกระจกนอย
มีนโยบายทีช
่ ัดเจนเกีย
่ วกับกาซเรือนกระจก และใชประโยชนจาก
และใชประโยชนจาก
• มนโยบายทชดเจนเกยวกบกาซเรอนกระจก
มาตรการลดกาซเรือนกระจก
• เปลี
ป ย
่ี นพฤติก
ิ รรมในการดํ
ใ
า
ํ รงชีว
ี ิตทุกๆดา
 น
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การตงรบของภาคธุ
การตั้งรับของภาคธรกิ
รกจในเรองโลกรอนและราคานามน
จในเรื่องโลกรอนและราคาน้ํามัน
• ราคาพลงงานเปนฐานใหมอยู
ราคาพลังงานเปนฐานใหมอยในระดั
นระดบสู
บสงง
– ภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวสูการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Æ ปรั
ป ับปรุ
ป งป
ประสิ
สิทธิภ
ิ าพการใช
ใชพลังั งาน (Energy
(E
Effi
Efficiency)
i
)
Æ และ/หรือ เปลี่ยนประเภทการใชพลังงาน
– โอกาสของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน / พลังงาน
หมุนเวียน / และอนุรักษพลังงาน

• แนวทางในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานพลังงาน
เปนแนวทางเดียวกันกับการแกไขปญหาโลกรอน
– การสนับสนุน Renewable Energy, Energy Efficiency
และ Energy Saving
12

RE Supporting Strategies in Thailand
มาตรการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปจจุบัน
1.

Target: กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพ

2.

Practical Regulation: ระเบียบรับซื้อไฟฟา SPP/VSPP ทีค
่ ลองตัว

3.

BOI: สิทธิประโยชนภาษีเงินได/นําเขาเครื่องจักรจากมาตรการ BOI

4.

Soft Loan: เงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก revolving fund ของ DEDE

5.

Adder: สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามประเภท RE

6.

Investment Subsidy: สนับสนุนเงินลงทุนโครงการผลิตพลังงาน (ไฟฟา/ความรอน)
ใช
ใชเอง
และในพนท
ใ ื้ ี่ off-grid
ff id

7.

Technical Assistant: เงินชวยเหลือดานเทคนิคแกโครงการนํารองและโครงการใหม

8
8.

ESCO VC Fund: สงเสรมการลงทุ
สงเสริมการลงทนด
นดาน
าน RE ผาน
ผาน ESCO Venture capital Fund

9.

CDM: สนับสนุนการขาย carbon credit ผาน CDM

10. Correct & Sufficient Information: ขอมู
ขอมลที
ลทถู
่ถก
กต
ตองแกนกลงทุ
องแกนก
ั ลงทน
น
11. DSM Bidding: โครงการสงเสริมการจัดการดานพลังงานโดยวิธีประกวดราคา
13

แนวทางการปรั
ป ับปรุ
ป งป
ประสทธภาพพลั
สิ ิ
ั งาน
ง
แนวทางการอนรั
แนวทางการอนุ
รก
กษพลงงานในโรงงาน
ษพลังงานในโรงงาน









ระบบการจัดการพลังงาน
การปรับปรงประสิ
การปรบปรุ
งประสทธภาพการเผาไหมเชอเพลง/
ทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิง/
การทําความรอน (รวมระบบ Cogeneration)
การปองกันการสูญเสียพลังงาน
การนําพลังงานเหลือใชกลับมาใชใหม
การเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง
การปรับปรุงการใชไฟฟา ที่ตัวประกอบ
กําลังไฟฟา
การใช
ใ เ ครือ่ื งจักั รและอุปกรณท ีม่ ีประสิทิ ธิภิ าพสูง
ระบบควบคุมการใชพลังงานใหเหมาะสม

แนวทางการอนรั
แนวทางการอนุ
รกษพลงงานในอาคาร
กษพลังงานในอาคาร







การลดความรอนจากแสงแดดที่เขาสูอาคาร
ระบบปรั
ป บั อากาศทีม่ี ีประสิทิ ธิภิ าพ /
รักษาอุณหภูมิ
การใชวัสดอาคารที
การใชวสดุ
อาคารทชวยประหยดพลงงาน
่ชวยประหยัดพลังงาน
การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
การใชแล ติดตั้งเครื่องจักรอปกรณ
การใชและตดตงเครองจกรอุ
ปกรณ
ประหยัดพลังงาน
การใชระบบควบคมการทํ
การใชระบบควบคุ
มการทางาน
างาน
เครื่องจักรอุปกรณ
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ร
รูจกกบพลงงานหมุ
ักกับพลังงานหมนเวี
นเวยน
ยน
“พลังงานสีเขียว หรือ Green Energy”
gy
เปน พลังงานที่ไดจากทรัพยากร/
ยากร/สิ่งเหลือใชใน
ชุมชน ใชแลวไมหมด
มด//หมุนเวียนเกิดขึ้นใหม
ตลอดเวลา เชน พลังน้ําขนาดเล็ก
พลังแสงอาทิตย พลังลม กาซชีวภาพจาก
มูลสัต
ั วห
 รือ
ื ขยะชุมชน รวมถึงึ พลังั งาน
จากชี
จาก
ชีวมวล / สิ่งเหลือใชทางเกษตร/
างเกษตร/
อุตสาหกรรม
อตสาหกรรม

“พลังงานสีเขียวหรือพลังงานหมุนเวียน”
ชวยลดการนําเขาพลังงาน สรางรายได
ใหแกชม
ุ ชน และชวยสิ่งแวดลอมจากการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่ง
เปนสาเหตุของโลกรอน
15

นโยบายการกําหนดสวน พิ่มอัตรารับซื้อไฟฟา (Adder)
นโยบายการกาหนดสวนเพมอตรารบซอไฟฟา
(Adde )
Adder เดิม
((บาท/หน
/ วย))

Adder ใหม
((บาท/หน
/ วย))

Adder พิเศษ1
(
(บาท/หน
/ วย))

Adder พิเศษ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ชายแดนภาคใต
(บาท/หนวย)

ระยะเวลา
สนับสนน
สนบสนุ
น
(ป)

- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW

0.30

0.50

1.00

1.00

7

- กําลังการผลิตติดตั้ง >1 MW

0.30

0.30

1.00

1.00

7

- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 1 MW

0.30

0.50

1.00

1.00

7

- กาลงการผลตตดตง
กําลังการผลิตติดตั้ง >1 MW

0 30
0.30

0 50
0.50

1 00
1.00

1 00
1.00

7

เชือ
เชอเพลง
้ เพลิง
1. ชีวมวล

2. กาซชีวภาพ

3. ขยะ (ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรมทีไ
่ มใชขยะอันตรายและไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ)
- ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ

2.50

2.50

1.00

1.00

- พลงงานความรอน
พลังงานความรอน (Thermal Process)

2 50
2.50

3 50
3.50

1 00
1.00

1 00
1.00

7

7

- กําลังการผลิตติดตั้ง <= 50 kW

3.50

4.50

1.50

1.50

10

- กําลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW

3.50

3.50

1.50

1.50

10

5. พลังน้ําขนาดเล็ก
- กําลังการผลิตติดตั้ง 50 kW - < 200
kW
ลังการผลิ
ร ลตติดตัง้ < 50 kW
- กําลง

0.40

0.80

1.00

1.00

7

0.80
0
80

1.50
50

1.00
00

1.00
00

7

8.00

8.00

1.50

1.50

10

4. พลังงานลม

6.

พลังงานแสงอาทิตย2

หมายเหตุ

1
2

สําหรับผูผ
 ลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ทม
ี่ ีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาดีเซลของ กฟภ.
สนันสนุน Adder จากปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดโดยไมหก
ั ปริมาณไฟฟาที่ใชเองสําหรับติดตัง
้ บนหลังคาบาน

SPP and VSPP supplied electricity to grid
(using RE as Fuel)
• รวมจํานวนโครงการ RE ณ เดือนกันยายน 2552 ทั้งสิน
้ 156 โครงการ
• ในป
ใ ป 2551 มีป
ี ริม
ิ าณการลงทุนทางดา
 น RE สูงสุดซึง
ึ่ เป
ปนผลมาจากมาตรการ Adder
Add
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สถานะภาพ SPP/VSPP เดื
เดอนกนยายน
อนกันยายน 25
2552
52
อยระหวางการพจารณา
อยู
ะหวางการพิจารณา ไดรบการตอบรบซอแลว
ไดรับการตอบรับซื้อแลว
ประเภทเชื้อเพลิง/
เทคโนโลยี
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย
1 ถานหิน
2 กาซธรรมชาติ
3 น้ํา้ มันเตา
เชื้อเพลิงนอกรูปแบบ
1
2
3
4
5
6
7

พลังงานแสงอาทิตย
กา ซชีีวภาพ
ชีวมวล
ขยะ
พลังน้ํา
พลงนา
พลังลม
อื่นฯ
เชื้อเพลิงผสม
เชอเพลงผสม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน กําลังผลิต
(ราย) ติดตั้ง (MW)
1
1
263
128
22
68
20
1
24
264

1.0
1.0
2,301.4
639.7
70 9
70.9
570.9
138.4
0 03
0.03
881.5
2,302.4

จํานวน
(ราย)
24
24
364
175
29
136
13
1
10
388

ลงนาม PPA แลว
แลว

กําลังผลิต จํานวน
ติดตั้ง (MW) (ราย)
2,109.0
2,109.0
2,434.7
582.0
43 1
43.1
1,471.8
74.6
50
5.0
258.1
4,543.7

7
4
3
379
210
38
106
15
5
4
1
386

ขายไฟฟาเขาระบบแลว
ขายไฟฟาเขาระบบแลว

กําลังผลิต จํานวน
ติดตั้ง (MW) (ราย)
331.7
147.9
183.8
2,501.4
1,242.6
93 1
93.1
1,030.7
113.3
13
1.3
20.4
0.0
2,833.1

28
6
21
1
156
46
27
71
4
3
2
3
4
188

กําลังผลิต
ติดตั้ง (MW)
3,037.4
411.2
2,615.8
10.4
1,314.3
6.7
30 2
30.2
1,217.0
5.6
06
0.6
0.3
53.9
476.0
4,827.7

ปริมาณ
พลังไฟฟา
เสนอขาย (MW)
1,729.5
202.0
1,523.0
4.5
667.5
6.6
23 1
23.1
593.1
5.1
05
0.5
0.3
38.7
233.0
2,630.0
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พลังงานชี
พลงงานชว
พลงงาน
งานชี
ชวมวล
วมวล

ชีวมวลกลายเปนสินคามีคา
ชวมวลกลายเปนสนคามคา
• ศักยภาพในการผลิตไฟฟา: 4,400 MW
• เปาหมาย:
เปาหมาย: 3,700
3 700 MW ปป 2565
• เชื้อเพลิง: แกลบ ชานออย เศษไม กาก
ปาลม กะลาปาลม ทางปาลม ซัง
ขาวโพด ฟาง ขุยมะพราว น้ํามันยางดํา
• SPP และ VSPP ที่ดําเนินการแลว
(
(รวมเชื
อื้ เพลิงิ ผสม):) 72 โครงการ,
โ
กําลังการผลิตไฟฟา 1,557 MW,
ปริมาณไฟฟาขายเขาระบบ 773 MW.
• โครงการใหม: 303 โครงการ, กําลังการ
ผลิตไฟฟา >3,000 MW

9 MW rice husk power plant

Woodchips becoming popular
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พลังงานจากกาซชีวภาพ
พลงงานจากกาซชวภาพ

กาซชีวภาพ: ไดทั้งพลังงานและกําจัดน้ําเสีย
น้ําเสีย: ฟารมหมูและฟารมอื่นๆ โรงงานสกัด
น้ํามันปาลม แปงมันสําปะหลัง น้ําตาล เอ
ทานอล นํา้ํ ยางขน กระดาษ โรงฆาสตว
โ  ั  โรงงาน
โ
แปรรูปอาหารอืน่ ๆ
• ศักยภาพ: ไฟฟา 190 MW
• เปาหมาย:
ป
120 MW ปป 2565
• VSPP ที่ดาํ เนินการแลว : 27 โครงการ, กําลัง
การผลิตไฟฟา 30.2 MW, ปริมาณไฟฟาขายเขา
ระบบ 23.1
23 1 MW
• โครงการใหม: 88 โครงการ , กําลังการผลิต
ไฟฟา 208 MW, ปริมาณไฟฟาขายเขาระบบ 182
MW
• โครงการขนาดเล็ก เชนฟารมหมูมักไดรับการ
อุดหนุนการลงทุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
• หลายโครงการขายคารบอนเครดิตภายใต CDM
•

Biogas system at palm oil factory
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พลังงานลม
พลงงานลม
ศักยภาพในอดีต

แผนที่พลังลม

21

พลังงานลม (ต
พลงงานลม
ตอ)
ตอ
อ)

มีศักยภาพพลังงานลมมหาศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ?
ศักยภาพ: 1,600 MW??
เปาหมาย: 800 MW ภายในป
เปาหมาย:
ภายในป 2565
กําลังผลิตปจจุบนั : 3.5 MW (กฟผ., พน.)
VSPP ที่ดําเนินการแลว: 2 โครงการ, กําลัง
การผลิติ ไฟฟา 0.33 MW
• โครงการใหม: 106 โครงการ, กําลังการ
, MW
ผลิตไฟฟา 1,344
•
•
•
•

ขอเสนอ SPP/VSPP Wind Farm
ขอเสนอ
เพชรบูรณ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
มุกดาหาร
22

พลั
พลงงานแสงอาทตย
งงานแสงอาทิตย

แสงอาทิตยขยายตัวเร็วมาก?
แสงอาทตยขยายตวเรวมาก?
• กําลังผลิตปจจุบนั : 32 MW, สวนใหญไม
เชื่อมโยงกับระบบไฟฟา
• Solar Roof Top: 41 โครงการ
• Solar Farm: 6 โครงการ
โ
(กฟผ.
ฟ + 5 เอกชน)
กําลังการผลิตไฟฟารวม 6.5 MW
เปาหมาย: 500 MW ปป 2565
• เปาหมาย:
• โครงการใหม: >500 โครงการ, กําลังการ
ผลิตไฟฟา ~2,300 MW (Solar Cells +
Concentrating Thermal Solar Power (CSP))

Solar farm in Petchaburi
23

ขยะชุ
ขยะชมชน
มชน

โครงการเปลี่ยนขยะเปนพลังงานเริ่มมีความกาวหนา
ปริมาณขยะในไทยตอวัน: กทม. 9,300 ตัน, เขต
เทศบาล 12,500
12 500 ตน,
ตัน นอกเขตเทศบาล 18,100
18 100
ตัน
• ศักยภาพในการผลิตไฟฟา: 320 MW
• เปาหมายป
เปาหมายป 2565: 160 MW
• เทคโนโลยี: หลุมฝงกลบ โรงหมักขนาดเล็ก/
ใหญ เผา
• SPP และ VSPP ทดาเนนการแลว
ที่ดําเนินการแลว : 4 โครงการ
, กําลังการผลิตไฟฟา 5.6 MW
• โครงการใหม: 52 โครงการ, กําลังการผลิต
ไฟฟา 333 MW
ไฟฟา
• การขายคารบอนเครดิตภายใต CDM ทําให
ผลตอบแทนการลงทุนดีขนึ้ มาก
โครงการกําจัดขยะขนาดเล็ก: ระบบกาซชวภาพ
ระบบกาซชีวภาพ
• โครงการกาจดขยะขนาดเลก:
จากของเสีย เศษอาหารในโรงแรมและโรงเรียน
เพื่อทดแทน LPG
•

ระบบกําจัดขยะในโรงเรียน

1 MW landfill VSPP in Nakorn Pathom
24

พลังน้ําขนาดเล็กและจิ๋ว
พลงนาขนาดเลกและจว

พลังน้ําขนาดเล็กและจิ๋ว
พลงนาขนาดเลกและจว
•

โครงการใหมในประเทศที่
ดําเนินการโดยสวนราชการ:
(1) โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กและ
เล็กมาก 72 โครงการ 79 MW
เลกมาก
(2) โรงไฟฟาทายเขื่อน 6 แหง
กําลังการผลิตไฟฟา 78.7 MW :
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนทาดาน
เขื่อนเจาพระยา เขื่อนแควนอย
เขื่อนแมกลอง เขื่อนนเรศวร

•

ศักยภาพ: 700 MW

•

เปาหมาย: 327 MW ป 2565

แมกําปอง
มีศักยภาพทางเทคนิคสําหรับโครงการขนาดเล็กมากและจิ๋ว ตามปา
และเขา กระจัดั กระจายอยูในภาคเหนือื ตะวันั ตก และภาคใต
ใ  ทีย่ี ังไไม
มีผูใดดําเนินการ
25

ในทองทีห่ างไกลหลายพื้นที่ พลงนาเปนทางเลอกทดทสุ
ในทองทหางไกลหลายพนท
พลังน้ําเปนทางเลือกที่ดีทสี่ ด
หวยปลิลง บบานแมยะนอย
หวยปู
านแมยะนอย ออ.จอมทอง
จอมทอง 22 kW

โครงการตะโปะปูู อําเภอทาสองยาง ขนาด 12 kW

ตัวั อยา งของโครงการภายใต
โ
ใ  “กลไกพลั
ไ งั งานสีเี ขียี ว” (Green Energy Mechanism)
ที่ดําเนินการโดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
26

CSR : แนวคดทางธุ
แนวคิดทางธรกิ
รกจทเปนกระแสไปทวโลก
จที่เปนกระแสไปทัว่ โลก
CSR : แนวคิดทางธุรกิจที่เปนกระแสไปทั่วโลก

ภาวะโลกรอน
ปญหาสําคัญที่ประชาคมโลกกําลังเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได
ปญหาสาคญทประชาคมโลกกาลงเผชญอยางหลกเลยงไมได

• การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเปนบทบาทขององคกร
ธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคกรธุรกิจ
โดยจะตองทําดวยความสมัครใจ และผูบริหารจะตองมีบทบาท
เกยวของกบกจกรรมตางๆ
ั
 ั่ ื ั้
ี่  ั ิ
 นาไปสู
ํ ไป การพฒนาอยางยงยนทง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
• องคประกอบของ CSR มีทั้งมิตภิ ายในอันเปนการดูแลกิจกรรม
ตางๆที่ธุรกิจนั้นดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรงเชน การ
จัดั การแรงงาน กระบวนการผลิิต เปปนตน และมิติ ภิ ายนอกซึงึ่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทควบคุมไมไดโดยตรงไดแก
การดูแลลูกคาและคูคา รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมดานการ
พัฒนาชุมชนใกลเคียง สังคมโดยรวม และโลก

Industrial,
5.40%

Agriculture,
24.10%

gy,
Energy,
56.10%

Land use
change &
forestry ,
6.60%

Wastes,
7.80%

การใชพลังงาน ปล
อยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตหลั
กของ
การใชพลงงาน
ปลอยกาซเรอนกระจกซงเปนสาเหตุ
หลกของ
ภาวะโลกรอน สูงที่สุด หรือมากกวา 50% ของกิจกรรมทั้งหมด

ลักษณะโครงการ CSR ทควรเปน
ลกษณะโครงการ
ที่ควรเปน
•
•
•
•
•

การรักษาสิ่งแวดลอม : ตอโลก ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ ตอชุมชน คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล / สนับสนุนการประหยัดพลังงาน
สนับสนนพลั
สนบสนุ
นพลงงานหมุ
งงานหมนเวี
นเวยนใชทรพยากรในประเทศ
ยนใชทรัพยากรในประเทศ
เติมเต็มสวนขาดใหกับชุมชนที่ขาดแคลน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนใหดีขึ้น
สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการและตระหนักถึงการตอบแทนสังคม
27

CSR ลดโลกรอนเพอการเตบโตของธุ
ลดโลกร อ นเพื่ อ การเติ บ โตของธรกิ
ร กจอยางยงยน
จ อย า งยั่ ง ยื น
• บริษัทชัน้ นําทัว่ โลกให
โ ใ ค วามสําคัญกับ CSR เพือื่ ชวยลด
หรือบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน เชน
• Lafarge บรษทชนนาของโลกดานวสดุ
บริษัทชัน้ นําของโลกดานวัสดกกอสรางวางแผน
อสรางวางแผน
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2010 จากการ
ผลิตปูนทัว่ โลก 20% จากระดับในป 1990 โดย
ปรับปรงประสิ
ปรบปรุ
งประสทธภาพการผลต
ทธิภาพการผลิต / หนมาใช
หันมาใช
เชื้อเพลิงจากแหลงพลังงานหมุนเวียน / ใช
สารเติมแตงที่ไมมีองคประกอบของคารบอนในการ
ผลิตซีเมนต
ผลตซเมนต
• Coca Cola ตั้งเปาลดการปลอยกาซเรือนกระจก 2
ลานตันในป 2015 จากปริมาณที่คาดวาจะปลอยจริง
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต / ลด
ปริมาณการใชพลังงานในการผลิตกระปอง /
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม
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ผลกร
ผลกระทบตอภาวะโลกรอนของการดาเนนธุ
ผลกระทบตอภาวะ
ทบตอภาว โลกร
โลกรอนของการดาเนนธุ
อนของการดําเนินธรกิ
รกจไทย
จไทย

ปริมาณก
ม
าซเรือนกระจก
(ลานตัน CO2
2)

• ป 2546 ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจก 344
ลานตันคารบอนไดออกไซด โดยสาเหตุหลักมาจาก
ๆ
การใชพลังงานในกิจกรรมตางๆ

ภาคครวเรอน
ภาคครั
วเรือน
อื่นๆ
3.981
ภาคเกษตรกรรม
9.684
2%
10.394
5%
5%
ภาคธุรกิจ
2.036
1%

250
193.203

200
150

อุตสาหกรรมการ
ผลิตพลังงาน
76.924
40%

82.788

100
50

• กลมอุตสาหรรมการผลิตพลังงานทั้งโรงกลั่นน้ํามัน
และโรงไฟฟา ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด
• รองลงมาไดแก
รองลงมาไดแก -ภาคขนส
ภาคขนสงง และ
-ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

18.737

ภาคขนสง
52.298
27%

26.87

22.61

0

ภาคอุตสาหกรรม
37.886
20%
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ผลกร
ผลกระทบตอภาวะโลกรอนของการดาเนนธุ
ผลกระทบตอภาวะ
ทบตอภาว โลกร
โลกรอนของการดาเนนธุ
อนของการดําเนินธรกิ
รกจไทย
จไทย (ตตอ
ตอ)
อ)
ป รริ ม า ณ ก า ร ป ลล อ ย กก า ซ เ รรื อ น ก ร ะ จ ก ข อ ง อุอ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ท ย *
( ล า น ตั น ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด เ ที ย บ เ ท า / ป )
ปูน
น้ํามันและปโตรเคมี

• ธุรกิจไทยจะสามารถมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
ปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางไร
• ในอนาคต ผูบริโภคจะเริ่มคํานึงถึงการเลือกใช
สินคาที่มีผลกรทบตอสิ่งแวดลอมนอย
• ธุรกิจไทยจะมีทางออกอยางไร

กระดาษและสิ่งพิมพ
เคมี
เคม
พลาสติก
สุราและเบียร
-

20
2.0

หมายเหตุ/ เฉพาะโรงงานควบคุมเทานัน้

40
4.0

60
6.0

80
8.0

10 0
10.0

12 0
12.0

14 0
14.0

16 0
16.0
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CSR เพอลดปญหาโลกรอนของธุ
เพื่อลดปญหาโลกรอนของธรกิ
รกจไทย
จไทย
• หน
หนวยงานทงภาครฐภาคเอกชนพยายามกระตุ
วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนพยายามกระตนให
ใหภาคธุ
ภาคธรกิ
รกจใหความสาคญกบการชวยเหลอ
จใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
สิ่งแวดลอม
• เอ็มเทค-อบก. รุกเอกชนใช "คารบอนฟุตพริ้นท" เพื่อสิ่งแวดลอมโลก เปดตัวโครงการ
สงเสริมการใชคารบอนฟุตพริ้นทบนผลิตภัณฑ” นํารองใน 20 บริษัท เปดโอกาสใหผูบริโภค
ไดมีสวนรวมในการเลือกใชผลิตภัณฑที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอย
• ตลาดหลักั ทรัพ
ั ยฯ สงสััญญาณให
ใ ธ ุรกิจไทยหั
ไ นั มาให
ใ ค วามสนใจสั
ใ ังคมและสิ่งแวดลอ ม
มากขึ้น โดยจัดตั้ง "สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม" ขึ้น
• เพอเปนศู
เพื่อเปนศนย
นยรวมในการเผยแพรขอมู
รวมในการเผยแพรขอมลเรื
ลเรอง
่อง CSR เพอสรางใหเกดความรู
เพื่อสรางใหเกิดความรความเข
วามเขาใจอยาง
าใจอยาง
ถูกตอง
เพื่อเปนสะพานเชื่อมระหวางธรกิ
รกจและสงคม
จและสังคม ภายใต
ภายใตวสยทศนในการเปนสถาบนทมุ
วิสัยทัศนในการเปนสถาบันที่มง
• เพอเปนสะพานเชอมระหวางธุ
ดําเนินการเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของภาคธุรกิจ เพื่อสราง
คุณคาใหแกองคกรและสังคมโดยรวมอยางยั่งยืน
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C b Offset
Carbon
Off t เครื
เครองมอทางการเงนเพอชดเชยการปลอยกาซเรอนกระจก
่องมือทางการเงินเพื่อชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก
• หากบคคลหรื
หากบุคคลหรอองคกรใดกตามตระหนกวากจกรรมท
อองคกรใดก็ตามตระหนักวากิจกรรมที่
ตนทําอยูนั้นทําใหมีการปลอยกาซเรือนกระจกจํานวน
มาก และประสงคจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก
– ปรบปรุ
ปรั บ ปรงกิ
ง กจกรรมททาอยู
จ กรรมที่ ทํ า อย นั้ นใหปลอยกาซเรอน
น ให ป ล อ ยก า ซเรื อ น
กระจกนอยลง
– หากไมสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตน หรือของ
ธุรกิิจ สามารถทํําได
ไ โดยให
ใ เงิินสนัับสนุนโโครงการทีี่
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือที่เรียกกันวา
Carbon Offset
• ในป
ใ ป จ จุ บั น มีี ธุ ร กิิ จ เกิิ ด ขึ้ึ น เปป น จํํ า นวนมากที่ี เ สนอ
บริ ก ารชดเชยการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก (Carbon
Offset Provider) ในตางประเทศ เชน TerraPass
Carbon Footprint, J.P. Morgan ClimateCare, Clear,
CarbonNeutral เปนตน

• ตัตวอยางการใหบรการ
วอยางการใหบริการ Carbon Offset: TerraPass มมี
ขอเสนอใหสามารถซื้อ carbon offset ไดจากการจัดงาน
แตงงาน โดยคํานวนวาการจัดงานรับรองที่มีแขกขับรถมา
500 คน
คัน ระยะทางจากบานเฉลย
ระยะทางจากบานเฉลี่ย 20 กโลเมตร
กิโลเมตร จะ
กอใหเกิดการการปลอยกาซเรือน จํานวน 5.4 ตัน ก็มี
พอรตโฟลิโอ (Portfolio) ของโครงการที่ผูจัดงานสามารถ
ใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อชดเชยการปลอยกาซ
ใหความชวยเหลอทางการเงนเพอชดเชยการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่เกิดจากงานแตงงานนั้น คิดเปนเงิน
2,350 บาท
ลักษณะโครงการที่ Terrapass ไดรบการสนบสนุ
ไดรับการสนับสนนจาก
นจาก
• ลกษณะโครงการท
Carbon Offset
• ระบบกาซชีวภาพในฟารมเลีย้ งสัตว
• โครงการเปลยนขยะเปนพลงงาน
โครงการเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน
• เขื่อนไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
• โครงการพลังงานแสงอาทิตย
• ทุงกัังหันั ลม
• โครงการปลูกปา
32

กลไกพลังงานสีเขียว … Carbon Offset ในรูปแบบ CSR
• เริ่มตนอยางเงียบๆ เมื่อป 2551 เพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาในพื้นที่หางไกลที่ระบบสงไฟฟาเขาไมถึง
• เรมตนจากผู
เริ่มตนจากผบริรจาคเงนดวยความสมครใจทงในรู
จาคเงินดวยความสมัครใจทั้งในรปแบบ
ปแบบ
ประชาชนทั่วไปและองคกร เพื่อใหมูลนิธินําเงินดังกลาว
ไปใช ใ นการพั ฒ นาโครงการพลั ง งานหมุ น เวี ย นและ
โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
โครงการสงเสรมการใชพลงงานอยางมประสทธภาพใน
พื้นที่หางไกล
• ผูบริจาคเงินมีความตองการที่จะเห็นการพัฒนาโครงการ
ที่ ช ว ยบรรเทาป ญ หาจากสถานการณ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ทชวยบรรเทาปญหาจากสถานการณดานสงแวดลอม
อย า งแท จ ริ ง รวมถึ ง กลุ ม องค ก รที่ ต อ งการการพั ฒ นา
โครงการที่ทําใหเกิดการลดหรือการเลี่ยงการปลอยกาซ
เรือนกระจก เพื่อชดเชยกับการปลอยกาซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของธุรกิจของตน (หลักการของ
Carbon Offset)
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2551/2552: โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
1) หว ยปูลิง จังั หวัดั เชียี งใหม
ใ  ขนาด 22 กิโลวััตต
• มูลคาโครงการ 10 ลานบาท
• ชวยให 47 ครัวเรือน วัดและโรงเรียนในชุมชนมี
ไฟฟาใช และอีก 66 ครัวเรือนในอนาคต
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 162 ตัน CO2/ป
2) ตะโปะปู
ตะโปะป จงหวดตาก
จังหวัดตาก ขนาด 12 กโลวตต
กิโลวัตต
• มูลคาโครงการ 1.4 ลานบาท
• ชวยให 60 ครัวเรือน มีไฟฟาใช
• ลดการปลอยกาซเรอนกระจก
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 53 ตน
ตัน CO2/ป
CO2/ป
3) เกระคี จังหวัดตาก ขนาด 2.2 กิโลวัตต
• มูลคาโครงการ 0.8 ลานบาท
• ชวยใหวัดและโรงเรียนมีไฟฟาใช
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก13 ตัน CO2/ป

รวมสนับสนุนโดย
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2551/2552:
โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพื่อใชแทนกาซหุงตม
1) โคกตูม จังหวัดสระบุรี ขนาด 35 ลบ.ม. / วัน
• มูลคาลงทุน 250,000 บาท
• ชวย 25 ครัวเรือลดคาใชจายจากการใชกาซหุงตม
ครัวเรือนละ 50,000 บาท/ป
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 162 ตัน CO2/ป
2) หนองแค จังหวัดสระบุรี ขนาด 35 ลบ.ม. / วัน
• มูลคาลงทุ

น 250,000 บาท
• ชวย 25 ครัวเรือลดคาใชจายจากการใชกาซหุงตม
ครัวเรือนละ 50,000 บาท/ป
• ลดการปลอ ยกา ซเรือื นกระจก 162 ตันั CO2/ป

รวมสนับสนุนโดย
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2551/2552:
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตานึ่งเมีย่ ง อ. เมืองปาน จังหวัดลําปาง
•
•
•
•
•
•

มูลคาโครงการ 800,000 บาท
ชาวบานกวา 80 ครัวเรือนจาก 130 ครัวเรือนของหมูบานไดใชเตานึ่งเมี่ยงประสิทธิภาพสูงซึ่งใชฟนนอยลง 50%
ลดปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศได 15,900 ตัน CO2/ป
รักษาตนไม 4,800 ตน/ป
รกษาตนไม
ตน/ป
ลดมลพิษที่ปลอยออกจากเตาอันเนื่องจากการเผาไหมไมสมบูรณ
ลดเวลาที่ใชในการเก็บฟนและนึ่งเมี่ยง ทําใหสามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆ เพื่อสรางรายได

รวมสนับสนุนโดย
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2552/2553:
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สนับสนุนโครงการพลังน้ําขนาดเล็กระดับหมูบา นสําหรับพืน้ ที่หางไกลระบบสงไฟฟา
1) โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน บ า นคะเนเจื อ ทะ
ต.แมอุสุ อ.ทาสองยาง จ.ตาก
• ขนาด 5.5 กิโลวัตต
• จายไฟฟาใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน 112 คน
บานพักครูและนักเรียนบานไกล
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 7.8 ตัน CO2/ป
2) โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน บ า นเลภะสุ คี
ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก
• ขนาด 6 กโลวตต
กิโลวัตต
• จายไฟฟาใหกับโรงเรียนที่มีนักเรียน 112 คน
บานพักครูและนักเรียนบานไกล
• ลดการปลอยกาซเรอนกระจก
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 10.5
10 5 ตน
ตัน CO2/ป
CO2/ป
รวมสนับสนุนโดย
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2552/2553:
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) สนับสนุน
1)) โครงการขยายสายสงไฟฟาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
หวยปูลิง (เฟส 2)
• ปกเสาพาดสายใหชาวบานอีก 2 หมูบาน รวม 66
หลังคาเรือนคิดเปนมููลคา 2.2 ลานบาท
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 48 ตัน CO2/ป
• จะแลวเสร็จ สิ้นเดือน ธ.ค. 52
2) โครงการเตานึ่งเมี่ยงประสิทธิภาพสูง (เฟส 2)
• ขยายผลโครงการเฟส 1 สูชาวบานอีก 95 หลังคา
เรือนทั้งในหมบานปาเหมยงและหมู
เรอนทงในหมู
านปาเหมี้ยงและหมบานใกลเคยง
านใกลเคียง
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 18,900 ตัน CO2/ป
และลดการตัดไม 5,700 ตน

รวมสนับสนุนโดย
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กลไกพลังงานสีเขียวป 2552/2553:
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) สนับสนุน
3) โครงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบานหมูบาน
หว ยวอด อ.จอมทอง จ.เชีียงใหม
ใ 
• ขนาด 3 kW จายไฟฟาใหกับ 22 ครัวเรือน
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 12.5 ตัน CO2/ป
4) โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดสระบุรี
• จายกาซชีวภาพใหชาวบานรวม 25 ครัวเรือนสามรถผลิต
กาซชีวภาพได 35 ลบ.ม./วัน หรือทดแทนการใชกาซหุงุ
ตม 27.5 ลิตร/วัน
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 77 ตัน CO2/ป
5)) โครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวลสําหรับสถานีอนามัยในพื้นที่
หางไกล สถานีอนามัยบานคําหวัน อ.แมระมาด จ.ตาก
• ขนาด 50 kW จายไฟใหกับสถานีอนามัยขนาด 20 เตียง
• ลดการปลอยกาซเรอนกระจก
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 118 ตน
ตัน CO2/ป
CO2/ป
รวมสนับสนุนโดย
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มาตรการระดับโลกในการลด GHG ไมใชเรือ่ งไกลตัวสําหรับธุรุ กิจการคาสากล
ขอกําหนดของ EU ในการลด CO2 สําหรับสายการบินตั้งแตป 2012

ป 2012

CAP 97% ของ
คาเฉลี่ยป 2004-6

Auction
15%
ซืื้อ CERs

Free Allocation
82%
ซืื้อ EUAs

ป 2013-20
•Cap/Ceiling ไมเกิน 95%
•รายละเอียดอื่นยังไมชัดเจน
Reserve
3%
คาดวา THAI จะตองจัดหา CERs/EUAs
ป
ประมาณ
780 000 ตนั คิิดเปนเงิ
780,000
ป นิ
ประมาณ 500 ลานบาทตอป
40

ประเด็นดานนโยบาย
ประเดนดานนโยบาย
• ยั
ยงไมมการสรางความตระหนกถงความรุ
งไมมีการสรางความตระหนักถึงความรนแรงของป
นแรงของปญหาความ
ญหาความ
มัน
่ คงดานพลังงานและปญหาโลกรอน เพื่อเตรียมความพรอม
ประชาชนใหรับกับมาตรการที่ตองบังคับใช
ประชาชนใหรบกบมาตรการทตองบงคบใช
• เปาหมายทางเศรษฐกิจ การกําหนดนโยบายการเงิน
นโยบายเศรษฐกิจตองสอดคลองกัน
นโยบายเศรษฐกจตองสอดคลองกน
• ลดการใชนา้ํ มัน
ราคาพลังงานตองสะทอนตนทนที
นทแทจรง
แ
่ ทจริง
• ราคาพลงงานตองสะทอนตนทุ
• ขาดมาตรการกึ่งบังคับ/บังคับในการลดการใชพลังงาน
• ขาดมาตรการในการเปลยนพฤตกรรมประชาชนในการใช
ขาดมาตรการในการเปลีย
่ นพฤติกรรมประชาชนในการใช
พลังงานและดํารงชีวิต

ที่มา: ขอคิดเห็นจากประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
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ขอ
 คิด
ิ เห็น
็ เพิม
่ิ เติม
ิ
• ทุ
ทกคนต
กคนตองปรบตว
องปรับตัว แม
แมผลกระทบยงไมปรากฏใหเหนทงหมด
ผลกระทบยังไมปรากฏใหเห็นทัง้ หมด
• ตองใชทุกวิธีการในการแกไขปญหา
• วิก
ิ ฤตเป
ปนโอกาสของผู
โ
ทีป
่ รับ
ั ตัวั กอ
 น
• การเปลี่ยนแปลงไมใชเรือ
่ งงาย เปนหนาทีข
่ องรัฐบาลที่จะ
ขับเคลื่อนการเปลีย
่ นแปลงเพื่อใหเปนที่ยอมรับของประชาชน

ที่มา: ขอคิดเห็นจากประธานที่ปรึกษามูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
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