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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

 
BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy เป็นคำที่ถูกกล่าวอ้างถึงอย่างมากในปัจจุบัน

เพราะรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน เป็นวาระ
แห่งชาติ และนับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป รัฐบาลจะใช้ BCG Model เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมและยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศต่าง ๆ 
ในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงภูมิภาคอเมริกา ก็มีความพยายามในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นวาระแห่งชาติเช่นกัน โดยชิลีเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่มีแผนยุทธศาสตร์
และการผลักดันวาระดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีระดับการพัฒนาและ
เทคโนโลยีที่ต่างจากประเทศไทยไม่มากนัก จึงเป็นกรณีศึกษาที่ประเทศไทยสามารถศึกษาและนำ 
แนวปฏิบัติที่ดี (best practices) มาประยุกต์ใช้ได้ 

ชิลีมีความยาวจากเหนือจรดใต้กว่า 4,270 กิโลเมตร หรือยาวกว่าประเทศไทย 2 เท่าครึ่ง 
ทำให้มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทางตอนบนของประเทศเป็นทะเลทราย ตอนกลางเป็นป่าสนและ
ทะเลสาบ ส่วนตอนใต้เป็นภูเขาน้ำแข็ง ด้วยคุณลักษณะพิเศษดังกล่าวทําให้ชิลีมีต้นทุนทางธรรมชาติ
ในการผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสูง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ข้างต้นย่อมไม่ถือเป็นปัจจัยบวก  
แต่ประการใด หากชิลีไม่มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและนโยบาย
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปี ค.ศ. 2020-2040 (ปี 2563-2583) ยุทธศาสตร์และแผนการสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน 
โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน แผนการสร้างเส้นทางพลังงานเพื่อเปลี่ยนผ่านชิลีจากประเทศ  
ที่พึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนนอกรูปแบบ และยุทธศาสตร์
แห่งชาติด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว ด้วยการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้
ปัจจุบันชิลสีามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนได้แล้วกว่าร้อยละ 45 และลดการใชถ้่านหินเหลือ
เพียงร้อยละ 32.6 และมีเป้าหมายที่จะผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 60 
ในปี 2578 (ค.ศ. 2035) และร้อยละ 70 ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ทั้งนี้ ชิลีมีนโยบายเปิดกว้าง 
ในการรับการลงทุนและเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงานจากต่างประเทศ และเป็นประเทศแรกในโลก
ที่เปิดเสรีภาคการผลิตไฟฟ้า  

แม้ชิลีจะประสบความสำเร็จในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่ก็ยังประสบปัญหา
และอุปสรรคบางประการ อาทิ ปัญหาเรื่องการสร้างระบบส่งไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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แสงอาทิตย์ เนื่องจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งอยู่ห่างไกลจากผู้บริโภคมากเกินไป 
หรือต้นทุนในเชิงพาณิชย์ของโครงการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวยังอยู่ในระดับที่สูงเกนิคุ้มทุน อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยก็สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีของชิลีมาประยุกต์ใช้ในการผลักดันแนวคิด BCG ของไทยให้
เป็นรูปธรรมได้ เช่น การมียุทธศาสตร์และนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุนระยะ
ยาว การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้มาตรการจูงใจทั้งในเชิงภาษี
และที่มิใช่ภาษี การส่งเสริมนวัตกรรมและความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนการเปิดรับเทคโนโลยี
และการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความร่วมมือด้าน BCG ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับรัฐและประชาชนต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
 

แนวคิด BCG Model1 คือการสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” โดยนำองค์ความรู้ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาต่อยอด
ความเข้มแข็ง นั่นก็คือ การนำคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาแปลงเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มาปรับเปลี่ยนระบบการบริโภค
และการผลิตที่นำไปสู่กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความสมดุลและตอบโจทย์  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบเศรษฐกิจหลัก 3 สาขาที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
ประกอบด้วย  

B = Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ คือ การนำทรัพยากรชีวภาพมา “ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด” 
โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย  

C = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน มีแนวคิดหลัก คือ “การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าที่สุด” ของที่ใช้ในการผลิตต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ  

G = Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว ซึ ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมรวมถึงการจัดการ
สภาพสังคมให้ “กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”  

ซึ่งนอกจากเศรษฐกิจหลัก 3 ด้านข้างต้นแล้ว BCG Model ยังครอบคลุมเศรษฐกิจอีก 3 
ด้านที่สำคัญ คือ (1) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยวางแผนและจัดการระบบต่าง ๆ (2) เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy) เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ที่สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของตัวเองและมีความยืดหยุ่น
กว่าเดิม เช่น การหาที่พักในแอพพลิเคชั่น และ (3) เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) เป็นการนำ
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ 

รัฐบาลได้เห็นชอบให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาต ิโดยจะใช ้BCG Model เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และสร้างความมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564-2569 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

 
1 สุวิทย์ เมษินทรีย์, “BCG Model คืออะไร..ใครอยากรู้บ้าง?,” (11 ตุลาคม 2562). 
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ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับอุตสาหกรรม BCG ให้แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก รัฐบาลมุ่งหวังให้ BCG Model มีบทบาทสำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก ส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงจะสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และ
บรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ร้อยละ 20-25 หรือเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 111-139 ล้านตันภายในปี 2573 
(ค.ศ. 2030) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ข้างต้นจะ
เพิ่มจาก 3.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ในปี 2561 ไปเป็น 4.4 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP ในอีก 6 ปีข้างหน้า รวมทั้งจะรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพใหส้มดุลระหวา่งการมีอยูแ่ละใช้ไปเพ่ือนำไปสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่มีการนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาค
เอเชีย ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอเมริกา และสาธารณรัฐชิลีเป็นหนึ่งในประเทศดังกล่าว รัฐบาลชิลีให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจนและมีผลสำเร็จเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน  

 
1.1 สภาพพื้นฐานทั่วไปของประเทศ 

 

ชิลีเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ยาวและแคบที่สุดในโลก 
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างแนวเทือกเขา
แอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิประเทศมีลักษณะยาวเลียบ
ฝั ่งมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั ้ง ทิศตะวันตกติดมหาสมุทร
แปซิฟิก ทิศตะวันออกติดโบลิเวียและอาร์เจนตินา ทิศเหนือติด
เปรูและโบลิเวีย และทิศใต้ติดขั้วโลกใต้ ตามภาพที ่1  

ชิลีมีพื้นที่ 756,950 ตารางกิโลเมตร มีกรุงซันติอาโก 
(Santiago) เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 19.1 
ล้านคน โดยในปี 2562 ชิลีมี GDP ที่ 279,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มีขนาด GDP เป็นอันดับที่ 41 ของโลก โดยมีโครงสร้าง GDP 
ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 

ภาพที่ 1 แผนที่ชิลี 
ที่มา: European Country of Information Network 
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ชิลีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทองแดง ไม้ แร่ไนเตรท แร่ลิเทียม และอัญมณี  
มีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหมืองแร่ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปลา และผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้าส่งออกที่
สำคัญ ได้แก่ ทองแดง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากปลา ผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ เคมีภัณฑ์ และไวน์ โดยตลาด
ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบราซิล สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ 
น้ำมันปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร และเครื่องจักร โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน 
สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา และในปี 2563 ชิลีได้รับการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ 
Global Innovation Index (GII) เป็นอันดับ 1 ของประเทศในลาตินอเมริกา (รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐานของชิลีปรากฏในภาคผนวก 1) 

 
1.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานของชิลี 

เมื ่อพิจารณาปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจะพบว่า ชิลีมีภูมิประเทศ  
ที ่หลากหลาย มีทรัพยากรที ่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ทะเลทรายอาตากามา (Atacama) ทางตอนเหนือของประเทศ จนถึงภูมิประเทศแบบป่าสนและ
ทะเลสาบตอนกลาง และภูเขาน้ำแข็งตอนใต้สุดของประเทศ นอกจากนี้ สามในห้าเขตที่มีความเข้มข้น
ของรังสีจากดวงอาทิตย์ (solar radiance) มากที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของชิลี ทําให้ชิลี
สามารถกักเก็บทั้งพลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาการลงทุนในแหล่งพลังงานทดแทนได้ในหลายรูปแบบ ตามภาพที่ 2 โดยกระทรวง
พลังงานชิลีประเมินว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชิลีสามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 
1.8 ล้านเมกะวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำรวมกัน ซึ่งคิดเป็น 100 เท่า
ของกําลัง การผลิตติดตั้ง (installed capacity) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือสองเท่าของกําลังการผลิต
ติดต้ังของทั้งภูมิภาคลาตินอเมริการวมกัน นอกจากนี้ รายงาน Climate scope ซึ่งจัดทําโดยนิตยสาร 
Bloomberg ได้จัดให้ชิลีเป็นประเทศที่น่าลงทุนในพลังงานสะอาดมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในปี 
2561 
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ภาพที่ 2 รูปแบบพลังงานหมุนเวียนของชิลี 
ที่มา: กระทรวงพลังงานชิลี 

 
แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของชิลี สามารถแบ่งได้เป็น 4 แหล่ง ได้แก่ พลังงาน

หมุนเวียนร้อยละ 45 ถ่านหินร้อยละ 32.6 น้ำมันร้อยละ 3.7 และก๊าซธรรมชาติ  ร้อยละ 18.6 ของ
การผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในประเทศ โดยในส่วนของพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วยพลังงานน้ำ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพ และพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ ตามภาพที ่3 

 

ภาพที่ 3 สัดสว่นพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของชิลี ปี 2562 (หน่วย : ร้อยละ) 
ที่มา: Renewable Energy Institute  
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ตลาดพลังงานของชิลีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้า การส่ง
กำลังไฟฟ้า และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยในส่วนของการผลิต
กระแสไฟฟ้ามีการเปิดเสรีให้ภาคเอกชนแข่งขันและตั้งราคาตามกลไกตลาด การส่งกำลังไฟฟ้ารัฐบาล
ให้ภาคเอกชนดำเนินการภายใต้ราคาที่มีการกำกับควบคุมโดยมี National Independent System 
Operator ภายใต้กระทรวงพลังงานทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานระหว่างการผลิตและการส่ง
กำลังไฟฟ้า สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ัน ให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยผูกขาดในราคาที่มีการกำกับ
ควบคุม โดยรัฐบาลมีบทบาทเพียงการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการของ
เอกชน 

 
1.3 แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ 

รัฐบาลชิลีได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสมดุล
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนได้จากการกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน เช่น การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แผนงานและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ในปัจจุบัน รัฐบาลชิลีอยูร่ะหว่างการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี  ค.ศ. 2020-2040 (National Roadmap for 
Circular Economy for a Country with Zero Waste 2020-2040) โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์สำหรับปี 2583 (ค.ศ. 2040) ให้ชิลีเป็นประเทศที่ปราศจากขยะและของเสีย ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นธรรม และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
ผ่านการรักษาสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
กำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้เสาหลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การส่งเสริมความตระหนักรู ้และวัฒนธรรมการผลิตและ 
การบริโภคอย่างยั่งยืน  

2)  ด้านการฟื้นฟู ได้แก่ การส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมผ่านการนำของเสียและขยะ
กลับมาใช้ใหม่ การกำจัดวัสดุ/สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรทัดฐานในการวางผังเมือง 
และการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  ด้านนวัตกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน การสร้างบรรทัดฐานการใช้เทคโนโลยีสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อนำไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่ลดปริมาณขยะและมีระบบหมุนเวียน นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  

4)  ด้านการพัฒนาท้องถิ ่น ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั ่งยืนในระดับชุมชน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

5)  ด้านการสร้างโอกาส ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างอาชีพและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ในสาขา 
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ การบริหารจัดการขยะ การผลิตซ้ำ (remanufacture) โลจิสติกส์
และการขนส่ง  

6)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในปี 2562 ชิลีได้ริเริ ่มโครงการ Circular Chile ซึ่งถือเป็นโครงการเกี ่ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโครงการแรกในลาตินอเมริกา โดยตั้งเป้าหมายหลัก คือ ภายในระยะเวลาประมาณ 20 ปี 
(หรือปี 2583) ชิลีจะลดขยะครัวเรือนที่นำไปสู่การฝังกลบจากร้อยละ 96 จากในปัจจุบันให้เหลือ  
ร้อยละ 10 และจะนำขยะอินทรีย์ที่ขณะนี้นำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 1 ให้นำกลับมาใช้ได้ร้อยละ 
66 ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน ป ีค.ศ. 2020-2040 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 
ตารางที่ 1  เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ปี ค.ศ. 2020-2040 
ค่าเป้าหมาย ปีเริ่มต้น 

ดำเนินการ 
เป้าหมาย 

ภายในปี ค.ศ. 2030 
เป้าหมาย 

ภายในปี ค.ศ. 2040 
การสร้างงาน/อาชีพ 
สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่กำหนด) 100,000 ตำแหน่ง 180,000 ตำแหน่ง 
Circular Citizenship    
ลดอัตราส่วนการสร้างขยะในชุมชนต่อจำนวน 
ประชากร (municipal solid waste per capita) 

2018 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 25 

เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะในระดับชุมชน 2018 เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 
การผลิตในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular production) 
เพิ่มผลิตผลการค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

2017 เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 

ลดการสร้างขยะในกระบวนการผลิต  
คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP 

2017 ลดลงร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 30 

เพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม (รวมการรีไซเคิลทั้งจากภาคอุตสาหกรรม 
และการผลิต และขยะ/ของเสียจากครัวเรือน) 

2017 
(ร้อยละ 12) 

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 40 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
75 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
กำจัดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน 

(ไม่กำหนด) ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 90 

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 
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นอกจากนี้ รัฐบาลชิลีได้ประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ร้อยละ 45 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) 
ให้ได้ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลชิลีได้กำหนด
ยุทธศาสตร์และแผนการสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน 
ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์พลังงาน ปี 2593 (ค.ศ. 2050) รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ชิลีสามารถผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ร้อยละ 60 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี  2578 และเป็น
ร้อยละ 70 ภายในปี 2593 (2) แผนการสร้างเส้นทางพลังงาน (Ruta Energetica-Energy Route)  
ปี 2561-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านชิลีจากประเทศที่พึ ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลไปสู ่การใช้พลังงานหมุนเวียนนอกรูปแบบ (Non-Conventional Renewable Energy: 
NCRE) เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดน้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติของโลก และ (3) ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อ
สนับสนุนและต่อยอดนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (แนวทางการมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนของชิลีปรากฏตามภาพที่ 4) ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนในบทต่อไป 
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ภาพที่ 4 แนวทางการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของชิลี 
ที่มา: กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้กระทรวงการต่างประเทศ 
 

 
 



 

 

  
ส่วนที่ 2 

บทวิเคราะห์ 
 
 
2.1  ข้อสังเกต 

ชิลีเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีความโดดเด่นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนควบคู่ไปกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิด  
การพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยใช้แต้มต่อจากสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่สมบูรณ์และหลากหลาย ซึ่งความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์นี้ทําให้ชิลีมีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งผลิต
พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์  
ซึ่งกลายเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศได้เป็นอย่างด ี 

นอกจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยแล้ว รัฐบาลชิลี  
ยังมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันชิลีมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
การปล่อยก๊าซดังกล่าวทั่วโลก รัฐบาลชิลีได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 45 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ในปี 2593 
และจากการวางนโยบายภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน การดำเนินการทั้งในระดับประเทศและในระดับชุมชน กอปรกับประชาชนมีความตื่นตัว
และให้ความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของชีลีมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในสาขาพลังงาน
หมุนเวียน 

ด้วยปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่เหมาะสมและนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนดังกล่าว  
คณะผู้ทำการศึกษาเห็นว่า การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที ่ทำให้ชิลีประสบความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำแนวปฏิบัติที่ดี
ของชิลีมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาที่ชิลีมีศักยภาพสูง ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว ซึ่งสามารถนำบทเรียนความสำเร็จมาปรับใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทางเลือกของไทยไดใ้นอนาคต 
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2.2 บทเรียนของความสำเร็จ 
2.2.1 บทเรียนที่ 1 การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน  

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในนโยบายที่
ชิลีให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประธานาธิบดี  
เซบาสเตียน ปินเญร่า ได้ประกาศแผนการสร้างเส้นทางพลังงาน (Ruta Energetica-Energy Route) 
ปี 2561-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านชิลีจากประเทศที่พึ ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลไปสู ่การใช้พลังงานหมุนเวียนนอกรูปแบบ (Non-Conventional Renewable Energy: 
NCRE) เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดน้ำมัน และ
ก๊าซธรรมชาติของโลก ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ ำ 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังงาน ปี 2593 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ชิลี
สามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ร้อยละ 60 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2578 
และเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 2593 โดยเน้นการผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ชิลีมีศักยภาพสูง 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ชิลีมีศักยภาพ 
ในการผลิตกระแส ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้มากถึง 1 ,800 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่า
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศถึง 70 เท่า ในขณะเดียวกัน รัฐบาลชิลีให้ความสำคัญกับการลด
การพึ่งพาพลังงานฟอสซิลด้วย โดยตั้งเป้าหมายที่จะปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศ 
11 แห่ง ภายในปี 2567 และยกเลิกการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินในประเทศทั้งหมดภายในปี 
25832 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลชิลไีด้ดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
การออกมาตรการทางภาษี และมาตรการส่งเสริมการลงทุน อาทิ (1) การออกข้อบังคับให้โรงงาน
ไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 200 เมกะวัตต์ เพิ่มสัดส่วนการผลิตจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป (2) การเก็บภาษีคาร์บอนในอัตรา 5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน 
สำหรับโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ขึ้นไป (3) การอำนวยความสะดวกการให้สัมปทานที่ดิน
ของรัฐเพื่อการสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (4) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง
กระแสไฟฟ้ากลางสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาด 9-20 เมกะวัตต์ และ (5) การอนุญาตให้
เอกชนสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง โดยไม่ผ่าน 
การแทรกแซงจากภาครัฐ 

 
2 ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, นโยบายของชิลีมุ่งการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ,  
(1 มิถุนายน 2564). 
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นโยบายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชิลี ส่งผลให้การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น
มากกว่า 3 เท่าจากร้อยละ 5 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2556 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2561 
คิดเป็นกําลังการผลิต 4,134 เมกะวัตต์ ในจํานวนนี้เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 
10 พลังงานลมร้อยละ 6 พลังงานชีวภาพร้อยละ 2 และจากพลังงานน้ำร้อยละ 2 และจากข้อมูลของ
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของชิลีพบว่า ระหว่างปี 2553-2562 การลงทุนในสาขาพลังงานหมุนเวียน 
ในชิลีมีมูลค่ารวมกว่า 14,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2557 เป็น
ร้อยละ 28 ของกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศในปี 2563 ซึ่งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนลดลงด้วย โดยในการยื่นซองประมูลสัมปทานการผลิต
ไฟฟ้า เมื่อปี 2560 ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.5 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเมกะวัตต-์ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นต้นทุนที่ลดลงถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับราคาประมูลเฉลี่ย ในปี 2556  

นอกจากนี้ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการใช้พลังงานหมุนเวียนในชิลีนั้น  
ยังสืบเนื่องมาจากปัจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญ คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีและต้นทุนการก่อสร้าง หรือ
ติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ต่ำลง และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดพลังงาน 
ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของชิลี อย่างไรก็ตาม ชิลียังคงอาศัยการนำเข้า
เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศในสาขานี้เป็นหลัก และต้องเผชิญกับความท้าทายหลักในการ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับบริการเสริมเพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (ancillary services) ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะเอื้อให้อุตสาหกรรมในสาขานี้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นในระยะยาว 

 

ภาพที่ 5 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ Cerro Dominador 
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ตัวอย่างความสำเร็จล่าสุดในการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนของชิลี คือ การเปิดตัว “Cerro Dominador” เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แห่งแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกา โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง
ทะเลทรายอาตากามา ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งและมีคลื่นรังสีความร้อนสูงที่สุดในโลก 
โดย Cerro Dominador เป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ตั้งอยู่ในเมืองมาเรีย เอเรน่า (Maria 
Elena) ที่ระดับความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีขนาดพื้นที่กว่า 700 เฮกตาร์ (หรือ
ประมาณ 4,375 ไร่) Cerro Dominador เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบไปด้วยกระจก Heliostat กว่า 10,600 บาน พร้อมแผงโซลาร์เซลล์ที่
มากถึง 392,000 แผง ซึ่งถูกติดตั้งอยู่รอบ ๆ อาคารหอคอยที่มีความสูง 250 เมตร ที่มีตัวรับสัญญาณ
ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ โดยเกลือหลอมเหลวในตัวรับจะสามารถดูดซับความร้อน เพื่อนำไปใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันไอน้ำ ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 110 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมเข้ากับระบบ
โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยรอบ ทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ถึง 
210 เมกะวัตต์ โดยคุณสมบัติพิเศษของโครงการดังกล่าว คือ การใช้สารละลายเกลือ (molten salt) 
ที่สามารถเก็บพลังงานได้นานถึง 17.5 ชั่วโมง ทำให้แม้ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง ระบบก็ยังสามารถ
ทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าต่อได้ทั ้งกลางวันและกลางคืน แบบ 24 ชั ่วโมงต่อวัน ทั ้งนี ้ Cerro 
Dominador เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 
600,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่รถยนต์ 300 ,000 คันปล่อยออกมาในหนึ่งปี3 
ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความพยายามครั้งสำคัญในการส่งเสริมให้ชิลีเข้าสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี 2593 ตามความตกลงปารีส 

2.2.2  บทเรียนที่ 2 การผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว 
ชิลีมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวราคาถูกที่สุดในโลก เนื่องจาก  

มีภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และลม โดยเฉพาะบริเวณ
ทะเลทรายอาตากามาและแคว้นมากายาเนส (Magallanes) รัฐบาลชิลีโดยกระทรวงพลังงานจึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว (National Green Hydrogen 
Strategy) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 เพื่อสนับสนุนและต่อยอดนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงาน
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งส่งเสริมการนำพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาด 
มาใช้แทนพลังงานฟอสซิลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เชื้อเพลิงในภาค
การขนส่ง การผลิตแอมโมเนียและปุ๋ยสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวเป็น

 
3 นิตยสาร Green Network, ชิลี เปิดตัว Cerro Dominador โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แห่งแรก
ในลาตินอเมริกา, (10 มิถุนายน 2564). 
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พลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำบริสุทธิ์  โดย
ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดังกล่าว (กระบวนการการผลิตพลังงาน
ไฮโดรเจนสีเขียวปรากฏตามภาพที่ 6) นับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุ
สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งเช้ือเพลิงต่อไป 

 

ภาพที่ 6 การผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว 
ที่มา: กระทรวงพลังงานชิลี 

 
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวได้กำหนดเป้าหมาย

หลักไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตด้วยการแยกน้ำด้วย
ไฟฟ้า (electrolysis capacity) ได้อย่างน้อย 5 กิกะวัตต์ ภายในปี 2568 (2) การส่งเสริมการผลิต
พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่ราคาต่ำที่สุดในโลก (น้อยกว่า 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ/KgH2 ) ภายในปี 2573 
โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของชิลีในการใช้แหล่งพลังงานธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักใน
กระบวนการผลิต และ (3) การส่งเสริมให้ชิลีเป็นหนึ่งในสามประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฮโดรเจน 
สีเขียวอันดับต้นของโลกภายในปี 2583 โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ 
ที่ชัดเจนแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 (ช่วงปี 2563-2568) มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์จากอุตสาหกรรม
ภายในประเทศมากขึ้น เช่น การใช้บริการในภาคขนส่งระยะไกล และอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน 
รวมทั้งเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศ  

ระยะที่ 2 (ช่วงปี 2568-2573) จะมุ่งเน้นการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวให้สูงขึ้นเพื่อการบริโภคอย่างกว้างขวางภายในประเทศ 
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โดยเฉพาะการใช้ไฮโดรเจนสีเขียวแทนการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งและเพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการส่งออก  

ระยะที่ 3 (ปี 2573 เป็นต้นไป) เป็นระยะของการส่งออกไฮโดรเจนสีเขียวไปยัง
ประเทศต่าง ๆ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นการส่งออก
ไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อใช้ในธุรกิจการเดินเรือและเดินอากาศ 

สำหรับแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฮโดรเจน 
สีเขียวนั้น รัฐบาลชิลไีดก้ำหนดแผนงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย  

1) การวางโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อการขยายตลาดสำหรับการใช้พลังงานทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอโครงการ
ลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ และเริ่ม
ดำเนินการได้ภายในปี 2568 เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการ 
ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ยื่นข้อเสนอโครงการแล้ว จำนวนกว่า 40 ราย 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  เพื่อหารือแนวทางกำหนด
นโยบายด้านการควบคุมราคาและด้านภาษี ตลอดจนดำเน ินนโยบาย “Green Hydrogen 
Diplomacy” เพื ่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับ
อุตสาหกรรมในสาขานี ้ 

2)  การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองและส่งเสริมความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของระเบียบต่าง ๆ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนที่ลงทุนในสาขานี ้ รวมถึงการขอใบอนุญาตและการนำพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การขนส่ง  และการผลิต
กระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและแก้ปัญหาความไม่เชื่อมโยงกันของกฎระเบียบต่าง ๆ 

3)  การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควบคู ่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮโดรเจนสีเขียวผ่านกระบวนการหารือและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ จะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและการสร้างงานเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ ตลอดจนส่งเสริม
การบูรณาการนโยบายพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะนโยบายพัฒนาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับ
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวด้วย 

4)  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน
การศึกษา งานวิจัย การฝึกอบรมและการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการผลิต



15 

ไฮโดรเจนสีเขียว โดยร่วมมือกับ Chilean Institute for Clean Technologies (ICTL) ในการกำหนด 
แผนงานและเป้าหมายงานวิจัยภายใต้วงเงินสนับสนุนจำนวน 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้พลังงานไฮโดรเจนสีเขียวในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน อาทิ บริษัทกลั่นน้ำมันของรัฐ 
(ENAP) และบริษัทเหมืองแร่ทองแดงของรัฐ (Codelco)  

จากแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนการดำเนินงานข้างต้น รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการเป็น
ผู้นำด้านการผลิตและส่งออกก๊าซไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศหมุนเวียน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งชิลีเป็นประเทศที่ส่งออกแร่ทองแดงเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนั้น 
รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้ก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวภายในประเทศกับอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ รถบรรทุก รถโดยสารทางไกล แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันดิบ 
และมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะส่งออกก๊าซดังกล่าวไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ จีน และประเทศในยุโรป ทั้งนี้ คาดว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวจะสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชิลีจากการส่งออกได้มากถึง 24 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าในประเทศสูงถึง 9,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ4  

 
2.3 ปัญหา/อุปสรรค 

แม้จะดูเหมือนว่าชิลีมีข้อได้เปรียบทางธรรมชาติและมีนโยบายที่ค่อนข้างเด่นชัดในการ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน แต่ก็ประสบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ดังนี้  

2.3.1  อุปสรรคของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน5  
1)  อุปทานของพลังงานหมุนเวียนอยู่ห่างไกลจากอุปสงค์ กล่าวคือ แหล่งผลิตของ

พลังงานทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ดีที่สุดที่มีตั้งอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของชิลี
ตามลำดับ ในขณะที่แหล่งบริโภคพลังงานอยู่ตรงกลางประเทศ ความท้าทายจึงอยู่ที่การบริหารจัดการ
ระบบการขนส่งพลังงานและการจัดเก็บรักษาไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งกำเนิด 
ทั้งสองแห่ง ภูมิประเทศที่มีลักษณะยาวและแคบกลายเป็นข้อจำกัดในการสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ส่งผลให้การนำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไปใช้งานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 
รัฐบาลชิลีจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างโครงข่ายการกระจาย
ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
4 ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, นโยบายของชิลีมุ่งการพัฒนาไปสู่
สังคมคาร์บอนตำ่, (1 มิถุนายน 2564). 
5 Renewable Energy Institute, Innovative Decarbonization Policies: Chile, (24 December 2020). 
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2) การต่อต้านจากประชาชนในท้องถิ่นและความล่าช้าในการเจรจากับเจ้าของ
ที่ดินหลายราย ทำให้โครงการกระจายไฟฟ้าส่วนหนึ่งล่าช้ากว่าแผนงาน ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในชิลีสามารถสร้างเสร็จได้เร็วกว่าทำให้มีพลังงานส่วนเกิน  

2.3.2  ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียว  
1)  ปัญหาสำคัญของการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวในขณะนี้ คือ ต้นทุนการผลิตที่สูง

เกินไป ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ ชิลีจะต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตไฮโดรเจน 
สีเขียวให้ต่ำลงให้มากที่สุด เช่นเดียวกันกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถลดต้นทุนลง
ได้มากถึงร้อยละ 90 ภายในสองทศวรรษ จึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับพลังงาน
หมุนเวียนอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ทั้งนี้  ไฮโดรเจนสีเขียว 1 กิโลกรัม ควรมีต้นทุนประมาณ 3 ยูโร 
โดยภาครัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตอย่างเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีการใช้ไฮโดรเจนสีเขียว
แพร่หลายยิ่งขึ้น  

2) อุปสรรคสำคัญประการต่อมา คือ การขาดแหล่งเงินทุน เนื่องจากการผลิต
ไฮโดรเจนสีเขียวต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ 1-2  
กิกะวัตต์ ต้องใช้เงินลงทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ฯ กำหนดให้มีการลงทุน
พัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวเป็นเงิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของ
ชิลีจึงเสนอให้รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่โครงการไฮโดรเจนสีเขียวให้มากขึ้นเช่น เดียวกับเยอรมนี และ
นำรายได้จากภาษีสีเขียวมาสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีใหม่  

3) การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการผลิตเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่ง  
ซึ่งการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวต้องใช้น้ำในปริมาณมาก โดยการผลิตไฮโดรเจน 1 ตันจะต้องใช้น้ำถึง 9 ตัน 
ซึ่งขัดแย้งกับสภาพอากาศของชิลีที่แห้งแล้งมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ ภาครัฐควรหาแนวทาง 
แก้ไขการขาดแคลนน้ำด้วยการผลิตน้ำจากน้ำทะเลและการนำน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมกลับมาใชใ้หม่ 

4) อุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ ต้นทุนการขนส่งและการเก็บรักษาไฮโดรเจนสีเขียว  
ในปัจจุบันยังมีอัตราที่สูงกว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากชิลีมีที่ตั้งห่างไกลจากประเทศเป้าหมาย 
ที่จะส่งออก โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศในแถบยุโรป ดังนั้น การมีระบบการขนส่ง
ไฮโดรเจนสีเขียวระหว่างประเทศทางทะเลเพื่อรองรับการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งและผู้ผลิตรายอื่นได้ นอกจากนั้น การต่อต้าน
จากประชาชนในท้องถิ่น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ไฮโดรเจนสีเขียวของรัฐบาลด้วย  
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2.4  จุดเปลี่ยนสำคัญ 
จากบทเรียนของความสำเร็จของชิลีในด้านการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และ

การผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสังเกตุได้จากปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของชิลีเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
รวมถึงความสำเร็จของการเปิดตัว Cerro Dominador โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
แห่งแรกในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้
เทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่รถยนต์ 300 ,000 คันปล่อยออกมาในระยะเวลาหนึ่งปีจากบทเรียน
ความสำเร็จเหล่านี้ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสาขาพลังงานหมุนเวียนของชิลีได้ 
ดังนี้  

2.4.1  การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน  
รัฐบาลชิลไีดก้ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในทุกสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี ค.ศ. 2020-2040 (ปี 2563-2583) 
หรือแนวทางการดำเนินงานภายใต้เสาหลักต่าง ๆ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้
ชิลีเป็นประเทศที่ปราศจากขยะและของเสีย ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการรักษาสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2583 นอกจากนี้ รัฐบาลชิลีได้ประกาศเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 45 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอนให้ได้ในปี 2593 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลชิลีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
สนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์
พลังงาน ปี 2593 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ชิลีสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้
ร้อยละ 60 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2578 และเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 2593 (2) แผนการ
สร้างเส้นทางพลังงาน (Ruta Energetica-Energy Route) ปี 2561-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปลี่ยนผ่านชิลีจากประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนนอก
รูปแบบ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ำ และ 3) ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อสนับสนุน
และต่อยอดนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งส่งเสริมการนำ
พลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานฟอสซิลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2.4.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
นอกเหนือจากการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจนแล้ว รัฐบาล

ชิลียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เพื่อเอื้อไปสู่การลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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ทางกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรม (soft infrastructure) 

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในระดับชุมชน เมือง และภูมิภาค ทั้งโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก กลาง  และใหญ่ ผ่านการจัดหา
เงินทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น ในกรณีของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลได้
สนับสนุนการขยายตลาดสำหรับการใช้พลังงานทั ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้จัดสรร
งบประมาณ จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมการลงทุนการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว 
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอโครงการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการดังกล่าว 

2)  การดำเนนิการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง 
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ งในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนนั้น ได้มีการดำเนินการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกข้อบังคับให้
โรงงานไฟฟ้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน การเก็บภาษีคาร์บอน การอำนวย
ความสะดวกในการขอสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อการสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
การลดเวลาการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ 25 สำหรับโครงการด้านพลังงานที่ใช้
แหล่งพลังงานหมุนเวียน และการออกกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อสร้างแรงจูงใจภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ 
เช่น เหมืองแร่ และการขนส่งให้มาใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับใน
อุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวที ่ได้นำเสนอแล้วข้างต้น รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนและแก้ปัญหาความไม่เช่ือมโยงกันของกฎระเบียบต่าง ๆ 

3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

นวัตกรรม ผ่านการสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย การฝึกอบรมและการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมพนักงานและช่างเทคนิคกว่า 6,000 คน ให้มีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน ส่วนในสาขาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวนั้น รัฐบาลได้
ร่วมมือกับ Chilean Institute for Clean Technologies (ICTL) ในการกำหนดแผนงานและเป้าหมาย
งานวิจัยภายใต้วงเงินสนับสนุนจำนวน 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
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2.4.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของวิสัยทัศน์ในการ
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2593 โดยรัฐบาลได้กำหนดแผนงานในเรื่องดังกล่าว เช่น 
การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การให้
ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบการศึกษา เช่น การกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของ
โรงเรียน การจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มวิชา 
หลักสูตร ทั้งในระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการหารือและ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและโครงการอุตสาหกรรม 
ในท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่า การพัฒนาโครงการต่าง ๆ จะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียว ภาครัฐได้ส่งเสริมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะนโยบายพัฒนาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียว 

2.4.4  นโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในสาขาพลังงาน 
ในหลายประเทศสาขาพลังงานถือว่าเป็นสาขาที่มีความอ่อนไหวสูง และมี  

ความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ แต่ชิลีกลับมีนโยบายเปิดกว้างในการรับ
การลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของ
นโยบายพลังงานหมุนเวียนของชิลีให้เป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลมอันดับต้นของโลก รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีภายใต้กลไกการตลาด 
ซึ่งนับได้ว่ามีความโปร่งใสที่สุดในภูมิภาค สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายการเปิด
เสรีการลงทุนในเกือบทุกสาขาการผลิตและการบริการ โดยไม่จำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของนักธุรกิจ
ต่างชาติที่สามารถถือครองหุ้นในกิจการ ต่าง ๆ ได้ถึงร้อยละ 100 และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลา
การถือครองสินทรัพย์ การเปิดเสรีการลงทุนเช่นน้ีจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและ
การบริการของชิลีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ 

ชิลีเป็นประเทศแรกในโลกที่เปิดเสรีภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเปิดรับการลงทุนจาก
ต่างชาติเพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งกำลังไฟฟ้าและการจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า รัฐบาลได้ดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคเริ่มตั้งแต่ปี 2529 และแล้วเสร็จ
ในปี 2541 ซึ่งการไม่เลือกประติบัติและการเปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างประเทศ คือ จุดแข็งของ
ภาคพลังงานของชิลี นอกจากนี้ ชิลีได้มีการดำเนินนโยบาย “Green Hydrogen Diplomacy” ผ่าน
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ทางผู้แทนทางการทูตในประเทศต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความร่วมมือในการส่งออกและ
นำเข้า รวมถึงความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมในสาขาไฮโดรเจนสีเขียวอีกด้วย 

 
 

 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 
บทสรุป 

 
 
3.1  สรุปผลการเรียนรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จของชิลี 

ความสมบูรณ์และหลากหลายทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของชิลี นับตั้งแต่
ทะเลทรายอาตากามาทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของรังสีจากดวง
อาทิตย์มากที่สุดในโลก ไปจนถึงการมีภูมิประเทศแบบป่าสนและทะเลสาบตอนกลาง และภูเขา
น้ำแข็งตอนใต้สุดของประเทศ ส่งผลให้ชิลีเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ทั้งพลังงานลม 
พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานธรรมชาติจาก 3 แหล่งนี้ ทำให้ชิลีสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 1,800,000 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็น 100 เท่าของกําลังการผลิตติดต้ัง (installed 
capacity) ที่มีอยู่ในชิลีในปัจจุบัน หรือสองเท่าของกําลังการผลิตติดตั้งของทั้งภูมิภาคลาตินอเมริก า
รวมกัน ทำให้ชิลีเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนในพลังงานสะอาดมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก 
ในปี 2561 

ชิลีเป็นหนึ่งในประเทศในลาตินอเมริกาที่มีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการนำแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ
สหประชาชาติ ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้นก็คือ การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ในด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว เห็นได้จากปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของชิลีเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในชิลีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน
เฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 75 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับราคาประมูลเฉลี่ยในปี 2556 รวมไปถึงความสำเร็จ
ของการเปิดตัว Cerro Dominador โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แห่งแรกในลาติน
อเมริกา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ ที่ช่วยให้ชิลีลดการปล่อยคาร์บอนได้เทียบเท่า
กับปริมาณคาร์บอนที่รถยนต์ 300,000 คันปล่อยออกมาในหนึ่งปี  

จากตัวอย่างของความสำเร็จของชิลีข้างต้น สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ 
ของสาขาพลังงานหมุนเวียนของชิลี ซึ่งประกอบด้วย (ภาพที ่7)  

1)  การมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการประกาศ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 45 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง
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คาร์บอน (carbon neutrality) ให้ได้ในปี 2593 ซึ ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละระยะที่
ชัดเจน  

2)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ทั้งในส่วนของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรม (soft infrastructure) ซึ่งถือว่า ภาครัฐมี
บทบาทหลักในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อ เอื้อไปสู่การลงทุนในโครงการ
พลังงานหมุนเวียน  

3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนท้องถิ่น หรือ
ภูมิภาค ทั้งนี้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ หากไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาคประชาสังคม และ  

4)  นโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในสาขาพลังงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของการผลิตและการบริการของชิลีในสาขาพลังงานหมุนเวียน เป็นช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งนโยบายเปิดเสรีการลงทุน การไม่เลือกปฎิบัติ และการสนับสนุน 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ถือเป็นจุดแข็งของภาคพลังงานของชิลี 

 

ภาพที่ 7 จดุเปลี่ยนสำคัญของพลังงานหมุนเวียนในชิล ี
 

  



23 

 

3.2  การศึกษาวิเคราะห์นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย 
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้นโยบายส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย 

ในสาขาพลังงานหมุนเวียนเป็นกรอบในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความสำเร็จในการดำเนิน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานหมุนเวียนของชิลี  

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(carbon neutrality) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ซึ่งกระทรวง
พลังงาน ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโมเดลการลดปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และสอดรับกับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบาย 
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ รวมถึงจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเทศไทย (ปี 2564-2569) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
รัฐบาลได้ดำเนินการ ดังนี้  

3.2.1  การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทำ

แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งแผนนี้เป็นการรวบรวมแผนพลังงานสำคัญทั้ง 5 แผน 
ซึ่งประกอบด้วย 

1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) 
2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP)  
3) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) 
4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย (Gas Plan)  
5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเช้ือเพลิง (Oil Plan)  
ตามแผนงานดังกล่าว ภาครัฐได้ตั ้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ในปี 2580 เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel: 
RDF) ก๊าซชีวภาพที่นำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน (Community-based Biomass Power Plant) 
โดยแผนพลังงานทั้ง 5 แผนจะมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องซึ่งกันและกันที่ให้ความสำคัญใน 3 ด้าน 
ได้แก ่

1) ด้านความมั ่นคงทางพลังงาน (Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณ
ความต้องการพลังงาน ที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของ
ประชากร และอัตราการขยายตัวของเขต เมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มี
ความเหมาะสม  
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2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูป
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ด้านสิ ่ งแวดล้อม (Ecology) เพิ ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมถึงการประเมินศักยภาพและแนวทางการจัดหาเชื้อเพลิง และดูศักยภาพวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนคงเหลือจากชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล 

ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในเรื ่องพลังงานแห่งชาตินี ้ได้นำ
นโยบาย 4D1E เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน ประกอบด้วย (1) Digitalization 
(2) Decarbonization (3) Decentralization และ (4) De-regulation ส่วน 1E คือ Electrification 
ที่เป็นการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะนำมาใช้ในทุกภาคส่วนของ
การใช้พลังงาน 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในสาขาพลังงานหมุนเวียน เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้า
และไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย BOI go Green ภายใต้แนวคิด BCG 
(ภาคผนวก 2) 

 

ภาพที่ 8 กรอบแผนพลังงานแห่งชาติ 
ที่มา: กระทรวงพลังงาน 
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3.2.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเล ือก พ.ศ. 2561-2580 
(Alternative Energy Development Plan หรือ AEDP2018) 

การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเป็นพลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นพันธกิจสำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากการใช้แหล่งวัตถุดิบ  
พลังงานในประเทศเพื่อลดการนำเข้าและการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม อันเป็นสาเหตุสำคัญของ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการผลิตการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพมา
อย่างต่อเนื่อง จึงมีสัดส่วนการใช้พลังงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี  ในปี พ.ศ. 2561 มีการใช้พลังงาน
ทดแทนทั้งสิ้น 12,996 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.8 และคิดเป็นร้อยละ 
15.48 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน  ทางเลือกจะอยู่ในรูปของ
พลังงานความร้อนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยในปี พ.ศ. 2561 การใช้พลังงานความร้อนคิดเป็น
ร้อยละ 61 ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 23 และ 16 ตามลำดับ 

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan-AEDP) เพื่อกำหนดกรอบและทิศทาง 
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศตามทิศทางพลังงานโลก ที่มุ่งเน้นการรักษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และหันมาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

ในการกำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP2018)6 นั้น กรอบเวลาในการดำเนินการจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และต้องบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผน
บริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงาน รวมทั้ง ปรับเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล และการรักษา
ระดับเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า
ความร้อนและเช้ือเพลิงชีวภาพร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2580  

 
6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-
2580 (AEDP2018), (ตุลาคม 2563). 
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3.2.3  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Thailand Power Development 
Plan 2561-2580 หรือ PDP2018)  

เป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อวางแผนการใช้พลังงานอย่างเป็น
ระบบและใช้พลังงานหมุนเวียนมาร่วมผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน ซึ่งได้มี
การกำหนดแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามภาพที่ 9 โดยแผนดังกล่าวเป็นการบูรณาการ 
ระหว่างกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แนวทางการจัดทำแผน PDP2018 
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

1)  โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

2) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และรับซื้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดย (1) จัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมั่นคงรายภูมิภาคแบ่งเป็น 7 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขต
นครหลวง และ (2) จัดสรรโรงไฟฟ้าหลักตามความจำเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังเป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า  

3)  โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเป็นรายปีตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน และรับซื้อด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีก
ไม่ให้สูงขึ้น  

4)  นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่น
ด้วยคุณภาพ และสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity 

 
 



27 

 

 

ภาพที่ 9  ปริมาณการผลิตไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิง ในป ี2579-2580ของ PDP2015 และ PDP2018 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

 
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน แต่แผนพัฒนาการผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย PDP2018 (2561-2580) ยังคงสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนไว้เท่าเดิม และ
ยังคงมีการขยายสัดส่วนของพลังงานฟอสซิลเพิ่มขึ้นตามภาพที ่10  

 

ภาพที่ 10  ภาพรวมของ PDP ประเทศไทยเมื่อเทียบกับ IRENA (International Renewable 
Energy Agency) 

ที่มา: สถาบันวิทยาการพลังงาน 
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3.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนพลังงานแห่งชาติ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อย่างไรก็ดี การดำเนินการตาม
แผนต่าง ๆ ข้างต้น ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคทัง้จากภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้การดำเนินการ
ตามแผนงานการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนของไทยประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย ควรพิจารณาศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีของชิลีในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกมา
ประยุกต์ ดังนี ้ 

3.3.1  การเลือกใช้เฉพาะสิ่งที ่สอดคล้องกับบริบทของไทย บทเรียนความสำเร็จและ  
แนวปฏิบัติที่ดีของชิลีในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวใน  
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อาจถือเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดี การนำ
แนวนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของไทยโดยเฉพาะข้อจำกัดการเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์
และมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ที่
มีทักษะและเทคโนโลย ี

3.3.2 หนึ่งในปัจจัยที่ท้าทายต่อความสำเร็จของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม คือ  
การพยายามดึงให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยภาครัฐจำเป็นต้องปลดล็อกข้อจำกัด
ด้านกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่มากขึ้นและมีแรงจูงใจเพียงพอที่จะทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทำงานด้วย 

3.3.3 เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง ซึ่งแน่นอนว่า ในการพัฒนาและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model ย่อมทำ
ให้เกิดทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในระยะปรับตัว ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยารองรับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เป็นต้นว่า มาตรการด้านภาษี ดังที่กระทรวงการคลัง 
ได้มีการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยมีการกำหนดมาตรการการคลัง
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดเก็บภาษีศุลกากร มีการกำหนดให้ลดอัตราอากรขาเข้าเครื่องจักร วัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานหรือที่รักษาสิ่งแวดล้อม (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) การให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนหรือหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 3 รูปแบบ คือ (1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน (2) การลดหย่อน/หักรายจ่ายกรณีบริจาคเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และ (3) การหักรายจ่ายกรณีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.3.4  ใช้ประโยชน์จากการที่ BCG ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็น win-win conversation  
ในเวทีระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขยายความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ที่มี  
ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ์ เพื ่อนำมาปรับใช้กับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model ในส่วนของประเทศไทยต่อไป รวมถึงการต่อ
ยอดสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในบริบท BCG ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ดังนั้น นโยบาย
ของรัฐที่ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงไม่ควรจำกัดสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะ
นิติบุคคล หรือธุรกิจของคนไทย หรือที่คนไทยถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ และไม่ควรมีข้อจำกัดเกินควร
สำหรับนักลงทุนต่างชาติ แต่ควรเปิดกว้างให้บริษัทต่างชาติได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม
การลงทุนที่ดำเนินการตาม BCG Model เพราะประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยและ
รวมถึงการต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในบริบท BCG ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
ต่อไป 

 
3.4  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ภาครัฐต้องมีบทบาทนำในการขับเคลื่อน BCG Model และต้องสร้างกลไกการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมในทุก ๆ มิติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการลด
อุปสรรคและส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม BCG Model โดยสามารถ
แบ่งข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการใน 2 มิติ ได้แก่ มิติในประเทศ และมิติต่างประเทศ ดังนี้ 

3.4.1 มิติในประเทศ 
1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน BCG Model 

การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อสนับสนุน  BCG Model แบ่งออกเป็น 2 
โครงการ ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัล ภาครัฐควรให้ความสำคัญในการลงทุน
เพื ่อพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่เกี ่ยวข้องเพื่อรองรับและสนับสนุน BCG Model เช่น การสร้าง
โรงไฟฟ้าชุมชนที่มีแหล่งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างโรงงานกำจัดขยะที่เปลี่ยนเป็น
พลังงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุน BCG Model เช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ (2) โครงสร้าง
พื้นฐานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ภาครัฐต้องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานหรือ
การลงทุนในธุรกิจ BCG การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจ และการออกกฎหมายใหม่ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการขออนุญาตจัดตั้ง
โครงการ BCG นอกจากนี้ ภาครัฐสามารถสนับสนุน BCG ผ่านการใช้มาตรการการคลัง เช่น การจัดเก็บ
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ภาษีสรรพสามิตในสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อ
การส่งเสริมอุตสาหกรรม BCG การลดหย่อนหรือหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
การพัฒนาศักยภาพและทักษะกำลังคนให้รองรับการขับเคลื่อน BCG Model 

และให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายมีความสำคัญอย่างมาก
ในต่อความสำเร็จของ BCG กรณีนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝัง green mindset ในโรงเรียน 
โดยควรให้ความสำคัญในการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้ จัดระบบการศึกษาและการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและทักษะสีเขียวในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเริ่มเตรียมความพร้อม
ให้แก่เยาวชนและกลุ่มอาชีวะเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ภาครัฐต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความตระหนักรูข้องชุมชนในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเพื่อให้เกดิ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
และการส่งเสริมนวัตกรรม  

ปัจจุบันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ภาครัฐต้องลงทุนกับการวิจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรวิจัย และส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในภาค BCG 

4)  การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจภายใต้ BCG Model  
(1)  ภาครัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG 

โดยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนในอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง ดังที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมาตรการสนับสนุนผู้ลงทุนในหลาย
ประเภทกิจการที ่ดำเนินการตามแนวคิด BCG โดยให้สิทธิประโยชน์เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้  
นิติบุคคล ซึ่งจำนวนปีที่ยกเว้นให้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาขยายสาขาที่
จะได้รับการสนับสนุน รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

(2)  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ภาคเอกชนที่
ประกอบธุรกิจ BCG เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนให้
ภาคเอกชนระดมทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (green bond) ผ่านตลาดทุนโดยการออก 
ตราสารหนี้ โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้นำร่องเป็นแบบอย่างในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน 
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(sustainability bond) อันเป็นตราสารหนี้สำหรับการระดมทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (green 
infrastructure)  

(3)  ภาครัฐสามารถสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการเพิ่มพลังบวกให้กับผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน และธุรกิจหรือกิจการที่ให้ความสำคัญกับ  
การรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น การมอบประกาศนียบัตรรับรองกิจการที่ดำเนินการตาม  BCG Model การให้
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมอบรางวัล BCG 
AWARD พร้อมสิทธิประโยชน์ เช่น ให้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หรือแม้แต่การเพิ่มโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนา  

(4)  การสนับสนุนให้มีเครือข่ายภาคีสีเขียว เพื ่อสร้างความตระหนักรู้  
(awareness) แก่ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ จนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน โดยอาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจ
บริบทของชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยงานในการช่วยผลักดันโครงการตามแนวคิด BCG ในระดับชุมชน 

3.4.2 มิติด้านต่างประเทศ 
ภาครัฐควรส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอื้อต่อการผลักดัน BCG Model 

ของไทย เช่น การส่งเสริม BCG Model ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก ซึ่งไทยสามารถเลือกสาขา 
BCG ที่ไทยมีศักยภาพ กำหนด “จุดเด่น” ด้าน BCG ของไทย เพื ่อสามารถยกขึ ้นเป็นตัวอย่าง
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสำหรับการนำเสนอในเวทีนานาชาติ เช่น ในการประชุมเอเปค ปี 2565  
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนา BCG ในสาขาที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ในกรณีของ
ชิลี มีการดำเนินนโยบาย “Green Hydrogen Diplomacy” ผ่านทางผู้แทนทางการทูตในประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความร่วมมือในการส่งออกและนำเข้า ทั้งนี้ การส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างประเทศ (global forum) 
เกี่ยวกับ BCG ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยซึ่ง
สามารถนำมาพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การปรับ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยคำอธิบายใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวยั่งยืนจะมีส่วนเสริมอย่างสำคัญ  
ในการแสวงหาความร่วมมือด้าน BCG กับพันธมิตรต่างชาต ิ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการในมิติทั้งในประเทศและมิติต่างประเทศข้างต้น ภาครัฐต้องมี
การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ 
การดำเนินการขับเคลื่อน BCG Model สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ BCG  
มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคม การทำงานร่วมกันอย่างมี
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เอกภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการบูรณาแผนงานให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ ควรมีการมอบหมายหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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