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สรุปผลการวิจัย
บทวิเคราะห์ ศักยภาพพลังงาน
จากการศึกษาและวิจยั การใช้ พลังงานของชุมชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จานวน 35 ชุมชน พบว่า แต่ละชุมชนต้ องสูญเสียเงินเป็ นจานวนมากกับการบริ โภค
พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีศกั ยภาพในด้ านพลังงานทดแทนที่สามารถนามาผลิตเป็ นพลังงาน
ได้ แก่
1.กกพลั งงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจัง หวัดระยองเป็ นพื น้ ที่เขตร้ อนชืน้ ทาให้ มีแสงอาทิตย์
ตลอดทัง้ ปี ที่ จ ะสามารถน าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าผลิ ต กระแสไฟฟ้ า น า้ ร้ อนจากพลัง งาน
แสงอาทิตย์ หรื อเทคโนโลยีอบแห้ งเนื่องจากในเขตชุมชน 35 ชุมชน บางส่วนมีการประกอบอาชีพ
ประมงมีพื ้นที่ติดกับทะเลทาให้ มีการทาประมง และการจาหน่ายอาหารทะเล เช่น ปลาหมึกตาก
แห้ ง กุ้ง แห้ ง ปลาเค็ม ฯลฯ ซึ่ง จะท าให้ ล ดระยะเวลาในการตากแห้ ง ให้ น้ อ ยลง คุณ ภาพของ
อาหารแห้ งที่ดีขึ ้น
2.กกพลังงานลม เนื่องจากชุมชนในพื ้นที่มาบตาพุดมีพื ้นที่ ใกล้ ชายทะเล ทาให้ มีกระแส
ลมทะเลที่พดั เข้ าหาชายฝั่ งตลอดทังปี
้ มีความเร็ วของลมค่อนข้ างสูง จึงเหมาะสาหรับการส่งเสริ ม
การใช้ กงั หันลมผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้าไว้ ใช้ ในชุมชน
3.กกพลังงานชีวมวล โดยในพื ้นที่ชมุ ชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จานวน 35 ชุม ชน ยัง มีการทาเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา การทาไร่ ทานา จึงมี สิ่ง ที่
สามารถนามาผลิตเป็ นพลังงานที่สามารถใช้ กับชุมชนได้ อีกจานวนมาก ประกอบกับพลังงานชีว
มวลสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การประหยัด ค่า พลัง งานได้ เนื่ อ งจากมี ก ารน าเศษวัส ดุเ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรนามาผลิตเป็ นพลังงานทดแทนและการอนุ รักษ์ พลังงาน เช่น การเผาถ่านจากเศษกิ่งไม้
จากการตัด เพื่อตกแต่งกิ่ง ก๊ าซชีวภาพจากมูลสัตว์หรื อเศษอาหาร พืช
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อภิปรายผลการวิจัย
โครงการนาร่ องของ 35 ชุมชน
โครงการ ติดตัง้ โซล่ าเซลล์ ในชุมชนนาร่ อง เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานอย่ างยั่งยืน
กลยุทธ์
1.กกส่งเสริมการนาศักยภาพด้ านพลังงานในชุมชนมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและ
ประเทศชาติ
2.กกส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน/ตาบล
ผลผลิต
เครื่ องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) กาลังการผลิตสูงสุด 1 เมกะวัตต์
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
1.กกสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประมาณ 1.84 ล้ านหน่วย/ปี
2.กกสามารถทดแทนการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ประมาณ 44,000 ลิตร/ปี
3.กกลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ ประมาณ 920 ตัน/ปี
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
จัง หวัด ระยองมี แ ผง(โซล่ า เซลล์ ) ที่ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ เ ป็ นแหล่ ง
พลัง งานสะอาด ไม่ก่อให้ เกิ ดมลพิษ และเป็ นแหล่ง ศึกษาเรี ยนรู้ พลัง งานทดแทนที่ ส าคัญของ
ประเทศ
ความสาคัญและปั ญหา
ปั จ จุ บัน ประเทศไทยมี ป ริ ม าณใช้ ไ ฟฟ้ าสู ง ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต้ อ งน าเข้ าไฟฟ้ าจาก
ต่างประเทศในปริ มาณ 2 ใน 3 ของจานวนที่ผลิตได้ ในประเทศ จึงทาให้ ในแต่ละปี รัฐบาลต้ อง
สูญเสียเงินปี ละหลายแสนล้ านบาทในการซือ้ ไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยศักยภาพด้ านพลังงาน
ทดแทนของจังหวัดระยอง มีศกั ยภาพทางด้ านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล
แต่พลังงานแสงอาทิตย์นบั ว่ามีปริ มาณที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ โซล่าเซลล์ และเนื่องจาก
จังหวัดระยอง มีภูมิประเทศเขตร้ อนชื ้น มีแสงแดดตลอดทังปี
้ จึงเหมาะแก่การส่งเสริ มใช้ พลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมุ่งเน้ นไปยังตาบลนาร่องเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ไปยังชุมชน
อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1.กกส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนให้ กบั ตาบลนาร่องที่มีศกั ยภาพความพร้ อม
2.กกช่วยลดการนาเข้ าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยหันมาใช้ พลังงานทดแทนที่มีอยู่
ในประเทศ
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3.กกเพื่อให้ ประชาชนได้ เห็นถึงความสาคัญและศักยภาพของพลังงานทดแทน
4.กกเพื่อเป็ นการปลูกฝั งและสร้ างจิตสานึกให้ กบั ประชาชนในเรื่ องพลังงานทดแทน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.กกประชาชนในชุมชน/ตาบลสามารถลดรายจ่ายของค่าใช้ ไฟฟ้า
2.กกพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด ถูกนามาใช้ ประโยชน์เรื่ องพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ ้น
3กกลดปริ มาณการนาเข้ าถ่านหินและน ้ามันที่ต้องนามาผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ การปล่อย
มลพิษในอากาศลดลง
วิธีดาเนินงาน
1.กกจัดจ้ างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาศักยภาพพื ้นที่เหมาะสมของชุมชน เพื่อกาหนดสถานที่
ดาเนินโครงการใน1 ชุมชน/ตาบลนาร่อง
2.กกจัดซื ้อชุดผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้ กบั 1 ชุมชน/ตาบลนาร่อง
งบประมาณ
ประมาณการค่าใช้ จา่ ย จานวนเงิน 100,000,000 บาท
ค่าที่ปรึกษา
1,000,000 บาท
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตดิ ตังชุ
้ ดโซล่าเซลล์
99,000,000 บาท
รวมทังสิ
้ ้น (หนึง่ ร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
100,000,000 บาท
การเสริมสร้ างความร่ วมมือของภาคประชาชน
เพื่อให้ ประชาชนในตาบลนาร่องที่เข้ าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในขันตอนต่
้
างๆ จาเป็ นต้ อง
ได้ รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื ้นที่ที่มีจิตอาสา ในการร่วมกันระดมความคิดเห็น กาหนด
กรอบและวิธีการดาเนินงานร่ วมกัน พร้ อมทัง้ ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการไขปั ญหา ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะทาให้ ประชาชนเกิดความรับผิดชอบร่ วมกัน ความสามัคคี การแบ่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ โดยจะก่อให้ เกิดผลดีกับชุมชน/ตาบล ในการดูแล รักษา สมบัติ
ของส่วนรวมต่อไป
การบูรณาการร่ วมกันในหน่ วยงานข้ างเคียง
ส าหรั บ หน่วยงานที่ ต้ อ งเข้ า มามี ส่ว นร่ วมในการบูรณาการ คือ องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากในอนาคต จาเป็ นที่ต้องให้ ท้องถิ่นเป็ นผู้ดแู ลตลอดจนงบประมาณใน
การดูแลรักษาต้ องมีการสนับสนุนจากท้ องถิ่นเอง
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ปั ญหาที่คาดว่ าจะเกิดและวิธีการแก้ ไขปั ญหา
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาการบริ ห ารจัด การในชุม ชน ควรจัด ตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพื่ อ
ตรวจสอบและดูแลรั บผิ ดชอบ พร้ อมทัง้ กาหนดแนวทางการจัดการร่ วมกัน ซึ่ง ในส่วนของการ
บารุงรักษาจาเป็ นต้ องมีงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการบูรณาการ
ร่วมกันต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอของการพัฒนาพลั งงานทดแทนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้ าจั งหวั ดระยอง
ชุมชน ประกอบด้ วย
1.กกพลังงานชุมชน หนึง่ ตาบล 1 เมกะวัตต์
2.กกไฟฟ้าเป็ นสินค้ าซื ้อขาย ผ่านสายส่งชุมชน
3.กกปั ม้ น ้ามันชุมชน ผลิตในชุมชน ขายในชุมชน
4.กกพลังงานความร้ อนผลิตเองใช้ เอง
5.กกสร้ างสมดุลทาง พลังงาน สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ จริง
โครงสร้ างระบบพลังงานทดแทน
1.กกแหล่งพลังงานทดแทนมีหลากหลายกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
2.กกต้ องใช้ ชมุ ชนช่วยผลิต เป็ นแบบกระจายศูนย์
3.กกพลังงานทดแทนแปรรูปเป็ นไฟฟ้า และน ้ามันได้
4.กกไฟฟ้าเป็ นสินค้ าซื ้อขายผ่านทางสายส่งไฟฟ้า
5.กกน ้ามันเป็ นสินค้ าซื ้อขายผ่านทางสถานีจาหน่ายน ้ามัน
6.กกพลังงานเป็ นสินค้ าซื ้อขายได้
7.กกเป็ นสินค้ าที่มีมูลค่ามากที่สุดถึง 30% ของ อัตรามวลรวมประชาชาติ (GDP)
พลังงานทดแทนต้ องการกฎหมายการซื ้อขายเพื่อให้ เกิดธุรกิจ
แนวทางที่จะผลักดันนโยบายทางด้ านพลังงานชุมชนได้ แก่
1.กกออกกฎหมายให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์จริง
2.กกให้ มีหน่วยงาน การไฟฟ้าชุมชน
3.กกให้ มีหน่วยงาน องค์การน ้ามันชุมชน
4.กกให้ มีกองทุนธุรกิจพลังงานทดแทนชุมชน
5.กกส่งเสริมการวิจยั พลังงานทดแทน
6.กกให้ การสนับสนุนภาคเอกชนดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
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การพัฒนาพลังงานทดแทนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง เป็ นพลังงานคลื่นลูกที่ 4
ซึง่ ประกอบด้ วย ธรรมชาติ ความดี สุนทรี ยภาพ สุขภาพ และ ความสุข ซึ่งมีอยู่คสู่ งั คมชนบท
ของประเทศไทยมาตังแต่
้ โบราณ สังคมชนบทประกอบด้ วย ความเป็ นธรรมชาติ ทางานไร้ เวลา
มีมนต์ เสน่ ห์ มีวัฒนธรรม และ สร้ างโอกาสการทางาน ถือได้ ว่าเป็ นสังคมที่ยั่งยืนทังในด้
้ าน
พลังงาน สิ่งแวดล้ อม ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และ ด้ านความมัน่ คง
จะเห็นได้ วา่ การก่อเกิดพลังงานชุมชนนัน้ ไม่ได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาด้ านพลังงานเพียงอย่าง
เดียว แต่พลังงานชุมชนจะต้ องเป็ นกลไกที่สาคัญในการเข้ าไปแก้ ปัญหาของชุมชนโดยรวม โดย
สร้ างความมัน่ คงทางด้ านพลังงาน อย่างบูรณาการกับชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนเพื่อใช้ ชุมชน
มีความสุขอย่างยัง่ ยืน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เรื่ อง “การพัฒนาพลังงานทดแทน ในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้า
จังหวัดระยอง” เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
พลังงานทดแทน ซึ่งได้ ทาการศึกษาแนวโน้ มการจัดทาแผนพลังงานทดแทนรวมถึงส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื ้นที่ชมุ ชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยเน้ นการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน เนื่องจากเป็ นการดาเนิ นการแบบบูรณาการ จึงเห็นความสาคัญอย่างยิ่งของ
ภาคประชาชน เพื่อให้ เกิดการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผ้ อู ่าน และถ้ ามีความผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ
ที่นี ้ด้ วย
แผนพลังงานของ 35 ชุมชน แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.กกด้ านการประหยัดพลังงาน
2.กกพลังงานทดแทน
ด้ านการประหยัด ประกอบไปด้ วย การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ล้ างแอร์ ติดตังสวิ
้ ทซ์กระตุก
และจักรยานสูบน ้า ด้ านการประหยัดพลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ จะสามารถลดค่ าใช้ จ่ายในด้ าน
ประหยัดไปได้ 8 % คิดเป็ นเงินประมาณ 93,205,448 บาท
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13,980,817.00 , 15%

4,660,272.00 , 5%

เปลีย
่ นหลอดประหยั ดพลังงาน
ล ้างแอร์
ติดตัง้ สวิทซ์ระตุก
จักรยานสูบน้ า
18,641,089.00 , 20%

55,923,268.00 , 60%

ภาพก41กกแสดงแผนภูมิแสดงค่ าใช้ จ่ายที่ลดลงจากแผนกระประหยัดของ 35 ชุมชน
พลังงานทดแทน ด้ านพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบไปด้ วย โซล่าเซลผลิตกระแสไฟฟ้า
โซล่าเซลผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในจักรยานไฟฟ้า เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนด้ าน
พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนยุทธศาสตร์ จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายไปได้ 32% คิดเป็ นเงินประมาณ
121,501,473 บาท
พลัง งานทดแทน ด้ านพลัง งานลม กัง หัน ลมผลิตกระแสไฟฟ้ า พลัง งานทดแทนด้ า น
พลังงานลม ตามแผนยุทธศาสตร์ จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายไปได้ 3% คิดเป็ นเงินประมาณ 34,952,043
บาท
พลังงานทดแทน ด้ านน ้ามัน การผลิตไบโอดีเซล พลังงานทดแทนด้ านนา้ มัน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ จะสามารถลดค่าใช้ จา่ ยไปได้ 9.67 % คิดเป็ นเงินประมาณ 112,662,087 บาท
พลังงานทดแทน ด้ านชีวมวล เตาชีวมวล เตาเผาถ่าน 200 ลิตร บ่อหมักก๊ าซชี วภาพ
เตามหาเศรษฐี พลังงานทดแทนด้ านชีวมวล ตามแผนยุทธศาสตร์ จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายไปได้
5% คิดเป็ นเงินประมาณ 58,253,406 บาท
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58,253,406.00
, 15%

93,205,448.00
, 24%
พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์
พลังงานทดแทนลม
พลังงานทดแทนน้ ามัน
พลังงานทดแทนชีวมวล

112,662,087.00
, 29%

121,501,473.00
, 32%

ภาพก42กกแสดงแผนภูมิแสดงค่ าใช้ จ่ายที่ลดลงจากแผนพลังงานทดแทนของ 35 ชุมชน

