พลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน คือพลังงานที่ใช้ ไม่มีวนั หมดเพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่ าเอาไม้ มา
ทําฟื น หรื อปล่อยนํ ้าจากเขื่อนมาปั่ นไฟ แล้ วไหลลงทะเล กลายเป็ นไอ และเป็ นฝนตกลงมาสู่โลกอีก หรื อ
แสงอาทิตย์ที่ได้ รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวนั หมดสิ ้น ดังนี ้เป็ นต้ น
ในอดีตที่ผ่านมา การใช้ พลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ เป็ นพลังงานที่ได้ มาจากไม้ ฟื น แกลบ และถ่าน
ซึง่ เป็ นการใช้ ในครัวเรื อน เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม จึงสามารถเสริ มสร้ างแหล่งพลังงาน
จากชีวมวลได้ มาก นอกจากนี ้ยังมีการนํามูลสัตว์ที่ได้ จากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์มาผลิตก๊ าซชีวภาพเพื่อใช้ ในครัวเรื อน
ด้ วย โดยวัตถุประสงค์ในช่วงแรกเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการกําจัดมูลสัตว์ที่ถกู สุขลักษณะ และมีพลังงานเป็ นผล
พลอยได้ ต่อมาเมื่อความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับการเกิดวิกฤติการณ์ นํ ้ามัน
หลายครัง้ รัฐบาลจึงให้ ความสําคัญกับการอนุรักษ์ พลังงานและส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ขึ ้นมาใช้
ประโยชน์มากขึ ้น นับตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) เป็ นต้ นมา
ได้ มีการกํ าหนดเป้าหมายให้ มีการใช้ พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึน้ เพื่อทดแทนนํ า้ มัน ได้ แก่ พลังงานจาก
แอลกอฮอล์ ขยะ ไม้ โตเร็ว พลังนํ ้าขนาดเล็ก ก๊ าซชีวภาพ ความร้ อนใต้ พิภพ แสงอาทิตย์ และลม โดยส่งเสริ มให้
มีการวิจยั พัฒนา และผลิตพลังงาน หมุนเวียนที่ค้ มุ ค่าในเชิงพาณิชย์ขึ ้นมาใช้ ประโยชน์
แนวทางการส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมีแนวทางที่ชัดเจนขึน้
เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2535 เป็ น
ต้ นมา พระราชบัญญัติดงั กล่าวกําหนดให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นเพื่อ ส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานขึ ้น เพื่อใช้ เป็ น
เงินอุดหนุนหรื อเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานทัง้ ภาครั ฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาสําหรั บการ
ดําเนินการอนุรักษ์ พลังงาน การศึกษา วิจยั และสาธิ ตเกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียน รวมทัง้ เงิน
ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มการใช้ พลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อย โดยมีการจัดทําแผนอนุรักษ์
พลังงานเพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
แผนอนุรักษ์ พลังงานที่ได้ มีการดําเนินการมาแล้ ว คือ แผนอนุรักษ์ พลังงานระยะที่ 1 เริ่ มดําเนินการ
ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2538 - 2542 และแผนอนุรักษ์ พลังงานระยะที่ 2 เริ่ มจากปี งบประมาณ 2543 - 2547
ในช่วงที่มีการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์ พลังงานระยะที่ 2 ได้ มีการประเมินสถานการณ์ และผลการ
ดํ า เนิ น งานในระยะที่ ผ่ า นมาพบว่ า แผนดัง กล่ า วยัง ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด
วิกฤติการณ์พลังงานได้ ในเชิงรุก และยังไม่สามารถเห็นผลเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจน จึงได้ มีการปรับกลยุทธ์ เพื่อให้

สามารถลดการใช้ พลังงานที่ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศให้ มากที่สดุ และมีการกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจนขึ ้นใน
การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ สามารถทดแทนการนําเข้ าได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยจัดทําเป็ นแผนยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พลังงานระยะ 10 ปี เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 - 2554
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