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การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
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     ก�รเปรียบเทียบก�รจ้�งง�นโดยตรงของ
พลังง�นหมุนเวียนแต่ละประเภทจะพิจ�รณ� อัตร�ก�ร
จ้�งง�นโดยตรงคิดเป็นตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิตไฟฟ้�
หนึ่งล้�นหน่วย (หรือ 1 GWh) พบว่� ก๊�ซชีวภ�พ
และพลังง�นชีวมวลจะมีอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรง
สูงสุดท่ี 1.272 และ 0.871 ตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิต
ไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี ต�มม�ด้วยพลังง�นแสง
อ�ทิตย์ท่ีมีอัตร�ก�รจ้�งง�น 0.766 ตำ�แหน่งง�นต่อ
ก�รผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี และพลังง�นลม
0.262 ตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิตไฟฟ้�หน่ึงล้�นหน่วย
ต่อปี 

 

ซึ่งมีอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรง 0.094 ตำ�แหน่งง�น
ต่อก�รผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี

     พลังง�นหมุนเวียนท้ัง 4 ประเภท
มีอัตร�ก�รจ้�งง�นต่อก�รผลิต
ไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วย สูงกว่�ก�ร
ผลิตไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน ”
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 ก�รจ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน
ของไทยในปีพ.ศ. 2559 จะมีประม�ณ 17,758 ตำ�แหน่งง�น โดยร้อย
ละ 80 ของตำ�แหน่งง�นทั้งหมด จะอยู่ในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
ชีวมวล (14,323 ตำ�แหน่งง�น) ต�มม�ด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 2,588 
ตำ�แหน่งง�น ก๊�ซชีวภ�พ 757 ตำ�แหน่งง�น และพลังง�นลม 90 
ตำ�แหน่งง�น ท้ังน้ี ในก�รผลิตไฟฟ้�จำ�นวนเท่�กัน ประม�ณก�รณ์ก�ร
จ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน เท่�กับ 1,950 ตำ�แหน่ง
ง�น/ปี เท่�นั้น 

 และห�กนำ�ข้อมูลกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งในโครงก�รพลังง�น
หมุนเวียน ทั้งที่เดินเครื่องแล้ว และอยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�ม
สัญญ�ก�รรับซื้อไฟฟ้�ที่มีอยู่ พบว่� ห�กมีก�รดำ�เนินก�รต�มสัญญ�
ที่ผูกพันไว้จนครบถ้วนแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 ก�รจ้�งง�นโดยตรงของ
ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,415 ตำ�แหน่ง
ง�น หรือเพิ่มขึ้นอีก 9,657 ตำ�แหน่งง�นเลยทีเดียว

 ย่ิงห�กมีก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียนจนครบถ้วน 100% ในปี
พ.ศ. 2593 ก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�นหมุนเวียนในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2593 จะเท่�กับ 172,164 ตำ�แหน่งง�น (เฉลี่ยตำ�แหน่งง�น
เพิ่มขึ้นปีละ 4,670 ตำ�แหน่งง�น/ปี) โดยแบ่งเป็นพลังง�นชีวมวลและ
พลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�กท่ีสุดท่ี 77,964 และ 76,620 ตำ�แหน่งง�นต�ม
ลำ�ดับ รองลงม�คือ พลังง�นลม และก๊�ซชีวภ�พ ต�มลำ�ดับ

 นอกเหนือจ�กก�รจ้�งง�นในประเทศไทย ก�รพัฒน�พลังง�น
หมุนเวียนจนครบถ้วน 100% ใน 4 ประเทศลุ่มน้ำ�โขงยังมีส่วนทำ�ให้
เกิดก�รจ้�งง�นโดยตรง ในปี พ.ศ. 2593 ถึงประม�ณ 306,704 ตำ�แหน่ง
โดยพลังง�นแสงอ�ทิตย์จะมีก�รจ้�งง�นม�กท่ีสุด ประม�ณ 143,570
ตำ�แหน่งง�น รองลงม�คือ พลังง�นชีวมวล 89,804 ตำ�แหน่งง�น 
โดยประเทศท่ีจะมีก�รจ้�งง�นม�กท่ีสุดคือ ประเทศเวียดน�ม ซ่ึงจะมีก�ร
จ้�งง�นโดยตรงม�กกว่�ประเทศไทยเล็กน้อย

 © Vinai Dithajohn / Greenpeace

2



Executive Summary
 The key outcomes of the research presented in this
report focus on the direct employment generated by the
renewable energy industry in Thailand. Using a comparative
analysis of ‘number of jobs per gigawatt-hours (GWh) of
electricity generation’, the research findings demonstrate that
within the renewable energy sector, biogas and modern biomass 
rank among the highest direct employment rate with 1.272 
and 0.871 jobs per GWh per year, followed by the solar energy, 
which generates 0.766 jobs per GWh per year. The wind energy
comes with a rate of 0.262 jobs per GWh of electricity produced.
 The direct employment rate of each of the above mentioned 
renewable energy sector is higher than that of the coal industry, 
which is 0.094 jobs per GWh of electricity produced. Based on
the findings, the report also projects a future scenario of direct 
employment in the renewable energy sector in Thailand and 
in the region.
 The direct employment rate of Thailand’s renewable
energy in 2016 was approximately 17,758 jobs, 80% of which-
was employed in the modern biomass (14,323 jobs), followed 
by solar (2,588 jobs), biogas (757 jobs) and lastly wind (90 jobs). 
This is in stark contrast to the coal industry’s projected direct 
employment generation of only 1,950 jobs even if it were to
produce the same amount of electricity as the combined output 
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of all renewable energy sector. Considering the total installed 
capacity of all renewable energy projects in Thailand, those
already installed and others awaiting approval (projects in
process of obtaining permit after completion of all legal 
processes), the projected direct employment number would 
significantly rise to 27,415 jobs in 2019. This would mean an
addition of 9,657 more jobs.
 Based on the vision of 100% renewable energy by 
2050 for Thailand, the direct employment thus generated by 
the sector would create 172,164 jobs which means the average 
working position would gain 4,670 jobs per year. The modern 
biomass and solar would then employ the largest number of 
people with 77,964 and 76,964 jobs respectively, followed by
wind and biogas.In addition to employment generated in
Thailand, the vision of 100% renewable energy by 2050 in 
lower Mekong region  (Cambodia, Lao PDR, Myanmar , and 
Vietnam)  would dramatically increase the direct employment 
rate to approximately 306,704 jobs. The solar energy would 
hire the largest amount of peoples approximately 143,570, 
followed by modern biomass with 89,804 jobs. It is estimated 
that Vietnam would employ the greatest number of people 
with direct employment rates slightly higher than of Thailand.
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จ�กคว�มห่วงกังวลในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกเพื่อลดภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิ-
อ�ก�ศโลก บวกกับคว�มก้�วหน้�อย่�งรวดเร็วของ
เทคโนโลยีพลังง�นหมุนเวียน ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถผลิต
ได้ในประสิทธิภ�พท่ีดีข้ึน และต้นทุนท่ีต่ำ�ลง จนส�ม�รถ
แข่งขันได้กับพลังง�นจ�กซ�กดึกดำ�บรรพ์ทั่วไป
 จ�กก�รขย�ยตวของพลังง�นหมุนเวียนอย่�ง
รวดเร็ว จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2555 พลังง�นหมุนเวียน
มีกำ�ลังก�รผลิตติดต้ังใหม่ม�กกว่�พลังง�นจ�กซ�ก
ดึกดำ�บรรพ์เป็นครั้งแรก และหลังจ�กนั้น พลังง�น
หมุนเวียนก็เติบโตรวดเร็วกว่�พลังง�นจ�กซ�กดึก-
ดำ�บรรพ์ตลอดม�

ภมูทิศันพ์ลงังานหมนุเวยีน

”
 ในช่วงระยะเวล� 20 ปีที่ผ่�นม� 
พลังง�นหมุนเวียนมีก�รเติบโตเป็น
อย่�งม�ก 
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 ในประเทศไทย พลังง�นหมุนเวียนของไทยได้เร่ิมขย�ยตัวต้ังแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2537 และมีกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งถึง 1,000 เมกะวัตต์ เป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และถึง 2,000 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2553 จน
กระทั่งม�กกว่� 5,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2559 
 นอกจ�กโอก�สก�รจ้�งง�นภ�ยในประเทศแล้ว ประเทศเพื่อน
บ้�นของเร� โดยเฉพ�ะในลุ่มน้ำ�โขง ซ่ึงได้แก่ เมียนม�ร์ ล�ว กัมพูช� และ
เวียดน�ม กำ�ลังพัฒน�และเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว โดยมีฐ�นทรัพย�กร
พลังง�นหมุนเวียนท่ีคล้�ยกับไทยท้ังชีวมวลและก๊�ซชีวภ�พจำ�นวนม�ก
จ�กภ�คเกษตรกรรม ลม พลังน้ำ�ขน�ดเล็ก รวมทั้งแสงอ�ทิตย์
 ในขณะที่ประช�กรประม�ณ 50 ล้�นคน โดยเฉพ�ะในเมียนม�ร์
กัมพูช� และล�ว ยังไม่มีไฟฟ้�ใช้อย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งพลังง�นหมุนเวียน
ขน�ดเล็กๆ โดยเฉพ�ะลม ชีวมวล พลังน้ำ� และแสงอ�ทิตย์ ส�ม�รถ
พัฒน�และตอบสนองคว�มจำ�เป็นดังกล่�วได้รวดเร็วกว่�ก�รก่อสร้�ง
โรงไฟฟ้�ขน�ดใหญ่ และยังมีผลประโยชน์ในด้�นต่�งๆ ที่ม�กกว่�ด้วย
  ดังน้ัน ประเทศไทยท่ีมีคว�มก้�วหน้�และมีประสบก�รณ์ รวมท้ัง
มีพื้นฐ�นคว�มสัมพันธ์ทั้งรัฐบ�ลและผู้คนส�ม�รถต่อยอดพัฒน�
ธุรกิจพลังง�นหมุนเวียนในประเทศเพ่ือนบ้�นได้อีกม�ก ดังน้ัน ก�รพัฒน�
พลังง�นหมุนเวียนและก�รพัฒน�ก�รจ้�งง�น จึงมีส่วนสำ�คัญในก�ร
บรรลุเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ถึง 6 เป้�หม�ย ตั้งแต่

- ก�รเข้�ถึงพลังง�นที่สะอ�ดและต้นทุนที่เหม�ะสมได้ (ข้อ 7)
- ก�รรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก (ข้อ 13)
- ก�รสร้�งระบบก�รผลิตและก�รบริโภคที่รับผิดชอบ (ข้อ 12)
- ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและก�รสร้�งง�นที่มีคุณค่� (ข้อ 8)
- ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม นวัตกรรม และโครงสร้�งพื้นฐ�น (ข้อ 9)
- ก�รพัฒน�ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน (ข้อ 11)

 ซึ่งก�รศึกษ�นี้ จะเน้นที่เป้�หม�ยข้อ 8 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
และก�รสร้�งง�นที่มีคุณค่� แต่ก็จะเชื่อมโยงกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่
ยั่งยืนในข้ออื่นๆ ด้วย

 © Jonas Gratzer / Greenpeace
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ภูมิทัศน์ของงานที่มีคุณค่า

 ก�รทำ�ง�นเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของชีวิต และยังเป็นกลไก
สำ�คัญในระบบเศรษฐกิจด้วย แต่ก�รทำ�ง�นในโลกยุคปัจจุบันกำ�ลังจะ
เปลี่ยนไปด้วยปัจจัยสำ�คัญ 2 ประก�รคือ หนึ่ง ก�รเปลี่ยนแปลงโครง
สร้�งท�งประช�กร ท่ีมีสัดส่วนประช�กรผู้สูงวัยม�กข้ึน และสอง ก�รใช้
เครื่องจักรและปัญญ�ประดิษฐ์เข้�ม�ทดแทนกำ�ลังแรงง�น

 คว�มกังวลใจในเรื่องภูมิทัศน์แรงง�นใหม่ จึงมีทั้งคว�มกังวล
ว่� คนทำ�ง�นง�นบ�งลักษณะจะมีจำ�นวนน้อยลง เพร�ะแรงง�นเข้�สู่
วัยผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น ในท�งตรงกันข้�ม ก็กังวลใจว่� ง�นบ�งส่วนจะ
ถูกทดแทนโดยเครื่องจักรและปัญญ�ประดิษฐ์ จนเกิดปัญห�ก�รว่�ง
ง�นเพิ่มม�กขึ้น

 สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย ได้วิเคร�ะห์ให้เห็นว่�
ห�กไม่มีก�รเตรียมก�รที่ดีพอ ตำ�แหน่งง�นที่จะถูกทดแทนโดยเครื่อง
จักรและปัญญ�ประดิษฐ์ อ�จจะมีม�กถึง 3 ล้�นตำ�แหน่ง ในท�งตรงกัน
ข้�ม ห�กมีก�รเตรียมก�รที่ดีในก�รสร้�งง�นที่มีคุณค่� ประเทศไทย
เร�ก็อ�จจะส�ม�รถเพิ่มก�รจ้�งง�นได้ม�กกว่� 1 ล้�นตำ�แหน่ง ในอีก 
20 ปีข้�งหน้�

 ก�รเตรียมก�รล่วงหน้� เพื่อสร้�งง�นที่มีคุณค่� จึงเป็นคว�ม
ท้�ท�ยสำ�คัญ สำ�หรับท้ังภ�คเศรษฐกิจและภ�คสังคมของไทย ก�รผลิต
พลังง�นก็เป็นส�ข�ก�รผลิตหน่ึงท่ีมีคว�มจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต และ
ยังเป็นส�ข�ท่ีมีก�รจ้�งง�นไม่น้อยเช่นกัน ร�ยง�นฉบับน้ี จึงเป็นคว�ม
พย�ย�มในก�รประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�นโดยตรงจ�กก�รผลิตไฟฟ้�
จ�กพลังง�นหมุนเวียน ทั้งในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน และในอน�คต ขณะ
เดียวกัน ร�ยง�นฉบับนี้ ยังพิจ�รณ�ถึงก�รจ้�งง�นในพลังง�นหมุน
เวียน ในลักษณะของง�นที่มีคุณค่�
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ๅ1.

ๅ4. 5.

2.

6.

3.

วิธีการศึกษา
ก�รศึกษ�ครั้งนี้ มีขั้นตอนก�รศึกษ� ดังต่อไปนี้

ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นก�รศึกษ�
ก�รจ้�งง�นของพลังง�นหมุน
เวียน ในช่วงเดือนตุล�คม 2560

ก�รนัดหม�ยเพื่อขอคว�ม
อนุเคร�ะห์ข้อมูลจ�กผู้ประกอบก�ร
/ผู้บริห�รโครงก�ร ในช่วงเดือน
มกร�คมและกุมภ�พันธ์ 2561

ก�รทบทวนแนวคิดในก�รศึกษ�
ก�รจ้�งง�นโดยตรงจ�กก�รผลิต
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน ใน
ช่วงเดือนพฤศจิก�ยน 2560 โดย
แบ่งก�รจ้�งง�นโดยตรงเป็น 3
ช่วง คือ  
(ก) ขั้นตอนก�รก่อสร้�ง 
(ข) ขั้นตอนก�รเดินเครื่องและก�ร
     ดูแลรักษ� และ 
(ค) ขั้นตอนก�รเตรียมวัตถุดิบ

ก�รสำ�รวจข้อมูลก�รจ้�งง�นโดย
ตรงของก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลัง-
ง�นหมุนเวียน ในช่วงเดือนมีน�คม
- พฤษภ�คม 2561 จำ�นวนทั้งสิ้น
25 โครงก�ร แยกเป็นพลังง�นแสง
อ�ทิตย์ 9 โครงก�ร พลังง�นชีว-
มวล 7 โครงก�ร พลังง�นก๊�ซ
ชีวภ�พ 5 โครงก�ร และพลังง�น
ลม 4 โครงก�ร

ก�รจำ�แนกโครงก�รก�รผลิตไฟฟ้�
จ�กพลังง�นหมุนเวียน เพ่ือทำ�ก�ร
สำ�รวจข้อมูลในช่วงเดือนธันว�คม
2560 โดยจำ�แนกองค์ประกอบ
ต่�งๆ ดังนี้ 
(ก) ขน�ดของโครงก�รในแต่ละ    
      เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมทั้ง 
      ขน�ดเล็กไปจนถึงขน�ดใหญ่
(ข) ที่ตั้งของโครงก�รในแต่ละ     
      ภูมิภ�ค และ 
(ค) ช่วงเวล�ที่จัดทำ�/เดินเครื่อง 
      โครงก�ร

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รจ้�งง�น
โดยตรง ของคณะทำ�ง�นศึกษ�
ก�รจ้�งง�นของพลังง�นหมุนเวียน
ในช่วงเมษ�ยน - พฤษภ�คม 2561
โดยเริ่มต้นจ�ก
(ก) ก�รวิเคร�ะห์วัน-ง�นที่จำ�เป็น 
     ต้องมีในก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก
     พลังง�นหมุนเวียนแต่ละ    
      ประเภท และ 
(ข) ก�รนำ�วัน-ง�นที่จำ�เป็นต้องใช้
     ม�แปลงเป็นตำ�แหน่งง�นที่      
     จำ�เป็น โดยใช้อัตร�ก�รแปลง 
     หน่วยที่ 300 วัน-ง�น เท่�กับ  
     1 ตำ�แหน่งง�น

9

7. 8. 9.
ก�รคำ�นวณประม�ณก�รณ์ก�ร
จ้�งง�น ใน 4 สถ�นก�รณ์ คือ
(ก) ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น 
      หมุนเวียนที่เดินเครื่องแล้ว ใน 
       ปี พ.ศ. 2559
(ข) ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กโครงก�ร 
      พลังง�นหมุนเวียนท่ีมีสัญญ� 
      ผูกพันไว้แล้ว ห�กมีก�รดำ�เนิน 
      ก�รจนครบถ้วน ในปี พ.ศ. 2562 
(ค) ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น 
      หมุนเวียนของประเทศไทย      
      100% ในปี พ.ศ. 2593 และ 
(ง) ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น 
      หมุนเวียน 100% ของประเทศ 
      ในลุ่มน้ำ�โขง 4 ประเทศ (ได้แก่  
      เมียนม�ร์ สปป.ล�ว กัมพูช�  
      และเวียดน�ม) ในปี พ.ศ. 2593

ก�รประเมินเชิงคุณภ�พก�รจ้�ง
ง�นของพลังง�นหมุนเวียน ใน
ประเด็นเรื่อง ก�รสร้�งง�นที่มี
คุณค่� (หรือ decent works) และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย ในช่วง
เดือนเมษ�ยน - พฤษภ�คม 2561

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รศึกษ� และ
ก�รนำ�เสนอผลก�รศึกษ� ในช่วง
เดือนมิถุน�ยน 2561

 © Vinai Dithajohn / Greenpeace
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04
ผลการศึกษา

”

 เรื่องก�รจ้�งง�นโดยตรง
ของก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
หมุนเวียนในประเทศไทย แบ่งออก
ได้เป็น     หัวข้อย่อย ได้แก่5

 © Vinai Dithajohn / Greenpeace
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อัตราการจ้างงานโดยตรงของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

 ก�รเปรียบเทียบก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�นหมุนเวียน
แต่ละประเภทจะพิจ�รณ� อัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรงคิดเป็นตำ�แหน่งง�น
ต่อก�รผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วย (หรือ 1 GWh) ซึ่งผลก�รศึกษ� 
ปร�กฏว่� 

   ก๊�ซชีวภ�พและพลังง�นชีวมวลจะมีอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรง
   สูงสุด ที่ 1.272 และ 0.871 ตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิตไฟฟ้� 
      หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี ต�มลำ�ดับ
   พลังง�นแสงอ�ทิตย์ก็มีอัตร�ก�รจ้�งง�นต่อก�รผลิตไฟฟ้� 
      หนึ่งล้�นหน่วย รองลงม�ที่ 0.766 ตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิต 
      ไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี
   พลังง�นลม เป็นพลังง�นที่มีอัตร�ก�รจ้�งง�นต่อก�รผลิต
   ไฟฟ้�หน่ึงล้�นหน่วยต่ำ�ท่ีสุดในพลังง�นหมุนเวียนท้ัง 4 ประเภท 
   ที่ 0.262 ตำ�แหน่งง�นต่อก�รผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี
   พลังง�นหมุนเวียนทั้ง 4 ประเภทมีอัตร�ก�รจ้�งง�นต่อก�ร
   ผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วย สูงกว่�ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน  
        ซึ่งมีอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรง 0.094 ตำ�แหน่งง�นต่อก�ร  
      ผลิตไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยต่อปี
   ขั้นตอนที่มีก�รจ้�งง�นสูงสุดคือ ขั้นตอนก�รเดินเครื่องและ 
     ก�รดูแลรักษ� รองลงม�คือ ข้ันตอนก�รก่อสร้�งและข้ันตอน
   ก�รเตรียมวัตถุดิบ โดยในกรณีของพลังง�นชีวมวลและพลัง-
   ง�นก๊�ซชีวภ�พจะมีสัดส่วนก�รจ้�งง�นใกล้เคียงและสูงกว่�
   ขั้นตอนของก�รก่อสร้�ง
   อัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�นหมุนเวียนน้ัน นอกจ�ก
   จะข้ึนอยู่กับประเภทเทคโนโลยีแล้วยังสัมพันธ์กับปัจจัยต่�งๆอีก
   3 ปัจจัยคือ (ก) ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต ในเทคโนโลยีพลังง�น 
     หมุนเวียนเดียวกัน ยิ่งขน�ดเทคโนโลยีเล็กลง ยิ่งมีอัตร�ก�ร
   จ้�งง�นต่อไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วยเพิ่มขึ้น (ข) ระดับก�รพัฒน� 
    เทคโนโลยี ย่ิงเทคโนโลยีมีคว�มใหม่ข้ึนเพียงใด ย่ิงมีอัตร�ก�ร 
    จ้�งง�นโดยตรงลดลง และ (ค) นโยบ�ยก�รบริห�รง�นของ
   ผู้ผลิตพลังง�นหมุนเวียนแต่ละร�ย เช่น ใช้ระบบจัดก�ร/ธุรก�ร
   ร่วมกัน เน้นให้บริก�รศึกษ�ดูง�น หรือก�รลดก�รจัดก�ร 
    วัตถุดิบพลังง�นชีวมวลลงให้น้อยที่สุด เป็นต้น

1.

.

.

..

.

.

.
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0.263

0.078

0.281

0.040

0.493

0.923

0.486

0.222

0.115

0.270

-

-

---

0.871

1.272

0.766

0.262

0.094

ตารางที่ 1 การจ้างงานโดยตรงเฉลี่ยต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้หนึ่งล้านหน่วยจำาแนก
ตามประเภทเทคโนโลยีและขั้นตอนการดำาเนินงาน

และห�กเทียบกับกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนแต่ละประเภท จะมีอัตร�ก�ร
จ้�งง�นโดยตรง ดังแสดงในต�ร�งที่ 2 กล่�วคือ พลังง�นชีวมวลจะมีก�รจ้�งง�น 4.31 ตำ�แหน่งง�นต่อ
กำ�ลังก�รผลิตติดต้ังหน่ึงเมกะวัตต์ (หรือโรงง�นไฟฟ้�ชีวมวลขน�ด 10 เมกะวัตต์จะมีก�รจ้�งง�นประม�ณ
43 ตำ�แหน่งง�น) ก๊�ซชีวภ�พมีก�รจ้�งง�น 5.69 ตำ�แหน่งง�น/เมกะวัตต์ (หรือบ่อก๊�ซชีวภ�พขน�ด 3 
เมกะวัตต์ จะมีก�รจ้�งง�นประม�ณ 17 ตำ�แหน่งง�น) พลังง�นแสงอ�ทิตย์มีก�รจ้�งง�น 1.19 ตำ�แหน่ง
ง�น/เมกะวัตต์ และพลังง�นลมมีก�รจ้�งง�น 0.47 ตำ�แหน่งง�น/เมกะวัตต์ ต�มลำ�ดับ

ตารางที่ 2 การจ้างงานโดยตรงเฉลี่ยต่อกำาลังการผลิตติดตั้งหนึ่งเมกะวัตต์ของ
พลังงานหมุนเวียนแต่ละเทคโนโลยี

0.61

0.44

0.44

0.07

3.06

2.21

0.74

0.40

0.63

3.04

-

-

4.31

5.69

1.19

0.47

ที่ม�: จ�กก�รสำ�รวจ หม�ยเหตุ: มีก�รปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่ส�ม

ที่ม�: จ�กก�รสำ�รวจ หม�ยเหตุ: มีก�รปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่สอง
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การเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอัตราการจ้าง
งานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศ

 จ�กผลก�รศึกษ� อัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรงของก�รผลิต
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนท่ีได้กล่�วไปแล้วในตอนท่ี 1 ผู้วิจัยจึงมีก�ร
เปรียบเทียบกับผลวิจัยในต่�งประเทศ พบว่�
 
   ก�รศึกษ�ของต่�งประเทศมักจะรวมปริม�ณก�รจ้�งง�นโดย
   อ้อมไว้ด้วย (เป็นอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยรวมจ�กก�รผลิตไฟฟ้�
   หนึ่งล้�นหน่วย) อัตร�ก�รจ้�งง�นของก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก 
    พลังง�นหมุนเวียนในต่�งประเทศจึงสูงกว่�ท่ีพบในไทยเล็กน้อย
   ยกเว้นก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นชีวมวลของไทยมีอัตร�ก�ร
   จ้�งง�นโดยตรง สูงกว่�อัตร�ของก�รจ้�งง�นทั้งหมดของ 
   ต่�งประเทศม�ก ซ่ึงน่�จะเป็นเพร�ะ ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
   ชีวมวลของไทย ยังจำ�เป็นต้องมีขั้นตอนก�รเตรียมวัตถุดิบ 
    และก�รเดินเคร่ืองหล�ยข้ันตอนม�กกว่�ผลิตพลังง�นหมุนเวียน
   ในต่�งประเทศ
   โดยสรุปแล้ว ก�รจ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
   หมุนเวียนของไทย ยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพ�ะพลังง�นชีวมวล 
    และก๊�ซชีวภ�พ

2.

.

.

.

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบผลการศึกษาการจ้างงานโดยตรงและโดยอ้อมจากการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนหน่ึงล้านหน่วย (ตำาแหน่งงานต่อไฟฟ้าหน่ึงล้านหน่วย)

ที่ม�: จ�กก�รสำ�รวจ และจ�ก Carragher, et al. (2014) และ Huntington (2009)

14



11.55

2.90

7.48

10.42

26.90

21.74

30.84

50.00

14.69

11.59

9.35

16.67

46.86

63.77

52.34

22.92

100.00

100.00

100.00

100.00

ตารางที่ 4 ร้อยละองค์ประกอบการจ้างงานโดยตรงจำาแนกตามประเภทงาน ในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละเทคโนโลยี ในช่วงปฏิบัติการเดินเครื่อง ไม่รวมขั้นตอน
ของการก่อสร้าง 

องค์ประกอบของการจ้างงานของพลังงาน
หมุนเวียน จำาแนกตามตำาแหน่งงาน

 ก�รศึกษ�คร้ังน้ียังได้ทำ�ก�รศึกษ�ถึงองค์ประกอบของก�รจ้�ง
ง�นในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน จำ�แนกต�มตำ�แหน่งง�น
ซ่ึงก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบของก�รจ้�งง�นน้ี จะมีผลโดยตรงต่อก�ร
เตรียมคว�มพร้อมในด้�นกำ�ลังคนเพื่อก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียน
ในอน�คต
 ทังนี้ ผลก�รศึกษ�ในส่วนนี้จึงนำ�เสนอได้เฉพ�ะก�รจ้�งง�นใน
ช่วงเวล�ก�รเดินเครื่องก�รดูแลรักษ�และก�รเตรียมวัตถุดิบเท่�นั้น ไม่
รวมขั้นตอนก�รก่อสร้�ง ซึ่งผลก�รศึกษ� พบว่�

  ก�รจ้�งง�นในส่วนของวิศวกรจะมีประม�ณร้อยละ 5-10 โดย
  เทคโนโลยีท่ีมีสัดส่วนก�รจ้�งง�นวิศวกรม�กท่ีสุดคือพลังง�น
  ชีวมวลและลม
  ก�รจ้�งง�นในส่วนของช่�งเทคนิค จะมีม�กถึงร้อยละ 21 ถึง 
  ร้อยละ 50 โดยพลังง�นลมจะมีสัดส่วนของก�รจ้�งง�นในส่วน
  ของช่�งเทคนิคม�กที่สุด
  ก�รจ้�งง�นในส่วนของบริห�ร/ธุรก�รมีไม่ม�กนักประม�ณ 
  ร้อยละ 10-17 ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด
  ก�รจ้�งง�นในส่วนของคนง�นทั่วไป มีคว�มแตกต่�งกัน 
  โดยพลังง�นลมจะมีสัดส่วนก�รจ้�งง�นต่ำ�สุด ร้อยละ 23  
  ส่วนพลังง�นชีวมวลและพลังง�นแสงอ�ทิตย์จะมีก�รจ้�งคน 
    ง�นทั่วไปประม�ณร้อยละ 50 และที่ม�กที่สุดคือ ก๊�ซชีวภ�พ 
  จะมีก�รจ้�งง�นคนง�นทั่วไปสูงถึงร้อยละ 64

ที่ม�: จ�กก�รสำ�รวจ หม�ยเหตุ: มีก�รปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่สอง

3.

.

.

.

.

15

4,322

47

948

14

8,104

550

1,640

77

1,897

161

-

-

2,05810,3715,330

14,323

757

2,588

90

17,758

ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 จ�กอัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
หมุนเวียนต่อพลังง�นไฟฟ้�หนึ่งล้�นหน่วย เร�ส�ม�รถนำ�พลังง�น
ไฟฟ้�ที่ผลิตจ�กพลังง�นหมุนเวียนในปี พ.ศ. 2559 ม�คำ�นวณเทียบ
เป็นประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
หมุนเวียน ซึ่งผลปร�กฎว่�

 ก�รจ้�งง�นโดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียน 
 ของไทยในปีพ.ศ. 2559 จะมีประม�ณ 17,758 ตำ�แหน่งง�น
 ส่วนใหญ่ 14,323 ตำ�แหน่งง�น จะอยู่ในก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก 
 พลังง�นชีวมวล (ร้อยละ 80 ของตำ�แหน่งง�นทั้งหมด) ต�ม 
 ม�ดว้ยพลงัง�นแสงอ�ทติย ์2,588 ตำ�แหนง่ง�น ก�๊ซชวีภ�พ  
 757 ตำ�แหน่งง�น และพลังง�นลม 90 ตำ�แหน่งง�น
 ในก�รผลิตไฟฟ้�จำ�นวนเท่�กัน ประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�น 
 โดยตรงในก�รผลิตไฟฟ้�จ�กถ่�นหิน เท่�กับ 1,950 ตำ�แหน่ง 
 ง�น/ปี เท่�นั้น ก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียนจึงมีส่วนช่วยให้ 
 เกิดก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้น 15,808 ตำ�แหน่งง�น ทีเดียว

ที่ม�: คำ�นวณจ�กต�ร�งที่ 2 หม�ยเหตุ: ผลรวมมีก�รปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำ�นวนเต็ม

4.

ตารางท่ี 5 ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559
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14,323 757 90 2,588

507.0 2,446.1

2559

434.92,814.7

ปริมาณการจ้างงานของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559

และห�กนำ�ข้อมูลกำ�ลังก�รผลิตติดตั้งในโครงก�รพลังง�นหมุนเวียน ทั้งที่เดินเครื่องแล้ว และอยู่ในระหว่�ง
ก�รดำ�เนินก�รต�มสัญญ�ก�รรับซ้ือไฟฟ้�ท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจ�รณ�ว่� ห�กมีก�รดำ�เนินก�รต�มสัญญ�ท่ีผูกพัน
ไว้จนครบถ้วนแล้ว ก�รจ้�งง�นโดยตรงของก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่�ไร? 
 ผลก�รศึกษ�พบว่� ห�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วเป็นไปอย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ต�มท่ีมีสัญญ�ผูกพัน
ไว้ในปี พ.ศ. 2562 ประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�นหมุนเวียนจะเท่�กับ 27,415 ตำ�แหน่ง
ง�น หรือเพิ่มขึ้นอีก 9,657 ตำ�แหน่งง�นเลยทีเดียว

 พลังง�นชีวมวลยังเป็นแหล่งที่มีก�รจ้�งง�นม�กที่สุด 19,925 ตำ�แหน่งง�น แต่สัดส่วนก�รจ้�ง 
 ง�นจะลดลง (ร้อยละ 72 ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด) เพร�ะจะมีก�รกระจ�ยตัวไปยังก�รจ้�งง�นใน 
 พลังง�นหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น
 พลังง�นหมุนเวียนที่มีประม�ณก�รณ์ก�รเติบโตของก�รจ้�งง�นรวดเร็วคือ พลังง�นก๊�ซชีวภ�พ 
 จะมีก�รจ้�งง�นเพ่ิมข้ึน 2,105 ตำ�แหน่งง�น พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 1,320 ตำ�แหน่งง�น และพลังง�น
 ลม 629 ตำ�แหน่งง�น

.
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ตารางที่ 6 ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน หากมีการดำาเนินการก่อสร้างและการเดินเครื่องตามสัญญารับซื้อ
ไฟฟ้าที่มีผลผูกพันแล้ว ภายในปี พ.ศ. 2562

ปริมาณการจ้างงานของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562

ที่ม�: คำ�นวณจ�กต�ร�งที่ 2 หม�ยเหตุ: ผลรวมมีก�รปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำ�นวนเต็ม
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ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงของพลังงาน
หมุนเวียนในกรณีพัฒนาพลังงานหมุนเวียน100%

 ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รศึกษ�ในส่วนสุดท้�ยเป็นก�รประม�ณก�รณ์
ก�รจ้�งง�นโดยตรงในสถ�นก�รณ์ท่ีประเทศไทยและประเทศในลุ่มน้ำ�โขง
4 ประเทศ คือ เมียนม�ร์ สปป.ล�ว กัมพูช� และเวียดน�มมีก�รพัฒน�
และใช้พลังง�นหมุนเวียน 100% ในปี พ.ศ. 2593 ต�มร�ยง�นของ
กองทุนสัตว์ป่�โลก (WWF)
 ผลก�รประม�ณก�รณ์ปร�กฏว่� ก�รจ้�งง�นโดยตรงของ
พลังง�นหมุนเวียนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 จะเท่�กับ 172,164 
ตำ�แหน่งง�น (เฉลี่ยตำ�แหน่งง�นเพิ่มขึ้นปีละ 4,670 ตำ�แหน่งง�น/ปี)
โดยแบ่งเป็นพลังง�นชีวมวลและพลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�กท่ีสุดท่ี 77,964
และ 76,620 ตำ�แหน่งง�นต�มลำ�ดับ รองลงม�คือ พลังง�นลม และ
ก๊�ซชีวภ�พ ต�มลำ�ดับ
 นอกเหนือจ�กก�รจ้�งง�นในประเทศไทย ก�รพัฒน�พลังง�น
หมุนเวียนในประเทศลุ่มน้ำ�โขงยังมีส่วนทำ�ให้เกิดก�รจ้�งง�นโดยตรง
ประม�ณ 306,704 ตำ�แหน่งง�น (เฉล่ียตำ�แหน่งง�นเพ่ิมข้ึนปีละ 9,893
ตำ�แหน่งง�น) โดยพลังง�นแสงอ�ทิตย์จะมีก�รจ้�งง�นม�กที่สุด
ประม�ณ  143,570 ตำ�แหน่งง�น (ม�กกว่�ตำ�แหน่งง�นในประเทศไทย
ประม�ณ 2 เท่�) รองลงม�คือ พลังง�นชีวมวล 89,804 ตำ�แหน่งง�น
(ม�กกว่�ตำ�แหน่งง�นในประเทศไทยเล็กน้อย)
 เม่ือเปรียบเทียบก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�นหมุนเวียนใน
ประเทศลุ่มน้ำ�โขงทั้ง 5 ประเทศ (รวมประเทศไทย) พบว่� ประเทศที่จะมี
ก�รจ้�งง�นม�กท่ีสุดใน ปี พ.ศ. 2593 คือ เวียดน�ม 176,658 ตำ�แหน่ง
ง�น รองลงม�คือ ไทย 172,164 ตำ�แหน่งง�น เมียนม�ร์ 72,066 ตำ�แหน่ง
ง�น ล�ว 34,236 ตำ�แหน่งง�น และกัมพูช� 23,744 ตำ�แหน่งง�น 
ต�มลำ�ดับ
 ทั้งนี้ ห�กประเทศไทยจะส�ม�รถมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นใน
ตำ�แหน่งง�นในประเทศเพื่อนบ้�นร�วร้อยละ 10 เร�ก็จะมีตำ�แหน่งง�น
เพิ่มขึ้นกว่� 30,000 ตำ�แหน่ง (หรือเพิ่มขึ้นประม�ณ 1,000 ตำ�แหน่ง
ง�น/ปี) ดังนั้น จะเห็นได้ว่� ศักยภ�พในก�รจ้�งง�นของพลังง�นหมุน
เวียนจะเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก เมื่อเร�พัฒน�พลังง�นหมุนเวียนอย่�งเต็ม
รูปแบบ (หรือพลังง�นหมุนเวียน 100%) และมองตล�ดก�รพัฒน�
พลังง�นหมุนเวียนให้ครอบคลุมทั้งภูมิภ�ค
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ตารางที่ 7 ประมาณการณ์การจ้างงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต

ตารางที่ 8 ประมาณการณ์การจ้างงานในสถานการณ์พลังงานหมุนเวียน 100% ของ
ประเทศลุ่มน้ำาโขง 4 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2593

ที่ม�: จ�กก�รคำ�นวณ

ที่ม�: จ�กก�รคำ�นวณ
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 นอกเหนือจ�กก�รจ้�งง�นโดยตรงท่ีได้กล่�ว
ถึงโดยละเอียดแล้ว พลังง�นหมุนเวียนยังมีศักยภ�พ
ในก�รช่วยให้เกิดก�รจ้�งง�นท�งอ้อมได้อีก ซึ่ง
มิได้คำ�นวณรวมในร�ยง�นก�รศึกษ�ชิ้นนี้ แต่จะ
ขอกล่�วถึงลักษณะก�รจ้�งง�นโดยอ้อมที่สำ�คัญ
ไว้      ประเด็นคือ

การจ้างงานโดยอ้อม
เนื่องจากการผลิต

และบริการของโซล่าร์เซลล์
ในประเทศไทย

6

 ©Tadchakorn Kitchaiphon / Greenpeace
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การจ้างงานในโครงการ “โซลาร์ รูฟท็อป” 

 รัฐบ�ลไทยได้มีก�รส่งเสริมก�รติดตั้งพลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังค�หรือโซล�ร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อย่�งเสรี (โครง
ก�รนำ�ร่อง) โดยมีก�รกำ�หนดปริม�ณรวม 100 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของ
ก�รไฟฟ้�นครหลวง 50 เมกะวัตต์ และก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 50 เมกะวัตต์
โดยกำ�หนดสัดส่วนก�รติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้�ด้วยแสงอ�ทิตย์บนหลัง
ค�บ้�นอยู่อ�ศัย 20 เมกะวัตต์ และติดต้ังบนอ�ค�รธุรกิจ 80 เมกะวัตต์
 มีผู้เข้�ร่วมโครงก�รรวม 32.72 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่�งก�รจัดตั้งระบบ
และเช่ือมต่อกับระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ซ่ึงกำ�หนดให้แล้วเสร็จภ�ยในวันท่ี 31
มีน�คม 2560 (ที่ม�:กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น 
กระทรวงพลังง�น)
 จ�กก�รศึกษ�เม่ือเดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2561 พบว่�ห�กคิดโดย
เฉล่ียครัวเรือนและผู้ประกอบก�รติดต้ังโซล�ร์รูฟท็อป ขน�ด 5 กิโลวัตต์ 
จะมีก�รใช้แรงง�นเพื่อติดตั้งระบบ จำ�นวน 5 คน  ใช้เวล�ติดตั้ง 2 วัน 
คิดเป็นใช้แรงง�น 10 คน-วัน  ส่วนแรงง�นในก�รดูแลรักษ�ระบบ ใช้
จำ�นวน 2 คน ใช้เวล� 1 วัน  จำ�นวน 2 ครั้งต่อปี รวมเป็น 4 คน-วัน ต่อ
ปี  และห�กคิดว่�ใน 1 อำ�เภอ มีครัวเรือนและผู้ประกอบก�รติดต้ังโซล�ร์
รูฟท็อป ขน�ด 5 กิโลวัตต์ จำ�นวน 600 จุด หรือคิดเป็น 3 เมกะวัตต์ ก็
จะเกิดก�รจ้�งแรงง�นเพื่อติดตั้งระบบจำ�นวน 6,000 คน-วัน  มีก�ร
จ้�งแรงง�นในก�รดูแลรักษ�ระบบจำ�นวน 2,400 คน-วัน ต่อปี หรือ 8 
คนต่อปี (คำ�นวณที่มีวันทำ�ง�น 300 วันต่อปี) และห�กคิดว่�ในอน�คต
จะมีก�รรับซ้ือไฟฟ้�จ�กโซล�ร์รูฟท็อปท้ังประเทศจำ�นวน 3,000 เมกะวัตต์ 
ก็จะเกิดก�รจ้�งแรงง�นเพื่อติดตั้งระบบจำ�นวน 6,000,000 คน-วัน 
(หรือ 20,000 ตำ�แหน่งง�น) และมีก�รจ้�งแรงง�นในก�รดูแลรักษ�
ระบบจำ�นวน 8,000 ตำ�แหน่งง�น

การผลิตเซลล์ และแผงโซล่าร์เซลล์

 จ�กก�รสำ�รวจข้อมูลของกระทรวงพลังง�นในปี พ.ศ. 2558 
พบว่�โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตแผงโซล่�ร์เซลล์นำ�เข้�วัตถุดิบเข้�ประกอบ
เช่นเซลล์ แผ่นเวเฟอร์ และวัตถุดิบในก�รทำ�โครงอลูมิเนียมโดยก�รสำ�รวจ
ได้อ้�งอิงจ�กฐ�นข้อมูลของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม โดยพิจ�รณ�
เพียงส่วนของก�รผลิตและประกอบแผงโซล่�ร์เซลล์ ไม่รวมอุปกรณ์อ่ืนๆ
ในก�รติดตั้งระบบไฟฟ้� พบว่�ในประเทศไทยมีผู้ผลิตแผงโซล่�ร์เซลล์
ทั้งสิ้น 12 ร�ย ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตเซลล์รวม 924 เมกะวัตต์ต่อปี และมี
กำ�ลังก�รผลิตแผงโซล่�ร์เซลล์รวม 4,009 เมกะวัตต์ต่อปีซึ่งก่อให้เกิด
ก�รสร้�งง�นทั้งสิ้น 2,506 ตำ�แหน่งง�น
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อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องกำาเนิดไอน้ำาระบบ
เผาไหม้สำาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย 

 จ�กก�รศึกษ�เมื่อเดือนเมษ�ยน ปีพ.ศ. 2561 พบว่�มีโรงง�น
ในประเทศไทย ท่ีเป็นท้ังผู้ผลิต ผู้ประกอบ และผู้จัดจำ�หน่�ยเคร่ืองกำ�เนิด
ไอน้ำ�(Steam Boiler)ระบบเผ�ไหม้(Combustion System)แบบครบวงจร 
ให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้�ชีวมวลที่มีสถ�นที่ตั้งในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 5 
โรงง�น จ�กผู้ประกอบก�รหลัก 3 ร�ย ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รจ้�งง�นรวม 
668 ตำ�แหน่งง�นในอุตส�หกรรมก�รผลิตเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�ระบบเผ�
ไหม้สำ�หรับโรงไฟฟ้�ชีวมวล ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 3 ตำ�แหน่งหลักๆ คือ
ตำ�แหน่งบริห�ร (Management) รวม 34 คน คิดเป็นประม�ณร้อยละ 5
ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด ตำ�แหน่งวิศวกรและช่�งเทคนิค (Engineer 
and Technician) รวม 94 คนคิดเป็นร้อยละ  14 ของก�รจ้�งง�น
ท้ังหมด  และตำ�แหน่งพนักง�นฝ่�ยปฏิบัติก�ร (Worker) รวม 540 คน
คิดเป็นร้อยละ 81 ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด

การพัฒนาระบบสายส่งและระบบส่งไฟฟ้า

 ธรรมช�ติของพลังง�นหมุนเวียนมีลักษณะกระจ�ยศูนย์ (dis-
tributed generation) เนื่องจ�กแหล่งพลังง�นมักมีขน�ดเล็กกระจัด
กระจ�ยต�มแหล่งพลังง�น จึงทำ�ให้ก�รพัฒน�ส�ยส่งและระบบส่ง
พลังง�นไฟฟ้�มีคว�มจำ�เป็นและอ�จซับซ้อนม�กกว่�ปกติ เพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อคว�มผันผวนและหล�กหล�ยของก�รส่งผ่�นพลังง�น
ไฟฟ้�ในระบบโดยปกติแล้วระบบจ่�ยพลังง�นไฟฟ้�จะถูกจัดก�รและ
ควบคุมท่ีสถ�นีย่อยไฟฟ้� (power substation) ผ่�นระบบควบคุมท�ง
ไกล แต่ละสถ�นีจะมีขน�ดที่แตกต่�งกันตั้งแต่ 50 MVA ขึ้นไป ก�รจ้�ง
ง�นต่อเนื่องสำ�หรับสถ�นีย่อยไฟฟ้�จะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

การจ้างงานในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแผงโซลาร์เซล

 ในอน�คต แผงโซล�ร์เซลล์ที่ผ่�นก�รใช้ง�นแล้ว จะส�ม�รถนำ�
กลับม�ใช้ซ้ำ�ได้ โดยผ่�นกระบวนก�รเฉพ�ะท�งเคมี ปัจจุบันมีก�รดำ�เนิน
ก�รเช่นนี้ที่ประเทศอินเดีย และค�ดว่�จะขย�ยไปยังประเทศต่�งๆ ใน
อน�คต ซ่ึงกระบวนก�รนำ�เอ�วัสดุกลับม�ใช้ซ้ำ�น้ีย่อมทำ�ให้เกิดก�รจ้�ง
ง�นเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย แต่ยังไม่มีก�รประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�นเพิ่ม
เติมในส่วนนี้
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 ก�รก่อสร้�งสถ�นีย่อย ซึ่งจะใช้เวล�ก่อสร้�งร�ว 18 เดือน  
 โดยใช้คนง�นก่อสร้�งร�ว 60 คน ในช่วง 12 เดือนแรก และ ใน 
 ช่วง 6 เดือนหลัง จะใช้คนง�นก่อสร้�ง 20 คน และช่�งเทคนิค 
 และวิศวกรอีก 30 คน
 ก�รดำ�เนินก�รสถ�นี แม้ว่�สถ�นีส่วนใหญ่จะใช้ระบบควบคุม 
 ระยะไกล แต่ก็ยังมีคว�มจำ�เป็นในก�รจ้�งผู้ควบคุมสถ�นีอีก 
 อย่�งน้อย 1 ตำ�แหน่ง สำ�หรับดูแลและตอบสนองในสภ�วะพิเศษ
 นอกจ�กน้ียังมีก�รจ้�งก�รจ้�งง�นโดยอ้อมท่ีเกิดข้ึนจ�กระบบ
 จัดก�รไฟฟ้�แบบอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ประกอบด้วยก�ร 
 ออกแบบ วจิยั ผลิตอปุกรณ์ และ ดำ�เนนิก�ร ในส่วนต่�ง ๆ และ  
 ระบบกักเก็บพลังง�น เพื่อจัดก�รกับคว�มผันผวนของคว�ม
 ต้องก�รใช้ไฟฟ้�ที่เกิดขึ้น เช่น ก�รสูบกลับ (Pump Energy
 Storage) หรือแบตเตอรีระดับกริด (Grid Battery) ที่ต้องมีทั้ง
 ก�รผลิต ติดตั้ง ดำ�เนินก�ร และบำ�รุงรักษ� 
 จ�กข้อมูลโรงง�นผลิตแบตเตอรรีของบริษัทเทสล่� (Giga 
 factory) พบว่�ส�ม�รถผลิตแบตเตอรีได้ 50,000 เมกะวัตต์
  ชั่วโมงต่อปี ต้องใช้คนง�นก่อสร้�งอย่�งน้อย 600 คน-วัน
 และมีก�รจ้�งง�นประจำ�อีกอย่�งน้อย 850 ตำ�แหน่ง แม้ว่�จะมี 
 เครื่องจักรและหุ่นยนต์จำ�นวนม�กในโรงง�น

การผลิตวัตถุดิบสำาหรับพลังงานชีวมวล

 ก�รผลิตวัตถุดิบสำ�หรับชีวมวลเป็นขั้นตอนสำ�คัญที่มีก�รใช้
แรงง�นค่อนข้�งม�ก และเก่ียวพันกับเกษตรกรจำ�นวนม�ก แต่เน่ืองจ�ก
กระบวนก�รผลิตวัตถุดิบสำ�หรับชีวมวลมักเป็นขั้นตอนเดียวกับก�ร
ผลิตผลผลิตก�รเกษตร จึงไม่ส�ม�รถแยกแรงง�นที่ใช้ในก�รผลิต
วัตถุดิบสำ�หรับพลังง�นชีวมวลออกม�เป็นก�รเฉพ�ะได้ง่�ยนัก ร�ยง�น
ฉบับนี้ จึงไม่วิเคร�ะห์ก�รจ้�งง�นโดยตรงสำ�หรับก�รผลิตวัตถุดิบชีว
มวลได้ข้อมูลจ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรชี้ให้เห็นว่� ในปี พ.ศ. 
2560 เกษตรกรท่ีปลูกพืชซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักชีวมวล 4 ชนิด ได้แก่ ข้�ว
ย�งพ�ร� ป�ล์ม น้ำ�มัน และอ้อย จะมีจำ�นวนร่วมกัน 5,826,000 ครัว
เรือน ผลิตสินค้�เกษตรทั้ง 4 ชนิดมีมูลค่�ที่ฟ�ร์มรวมกัน 688,580 
ล้�นบ�ท ต�มข้อมูลของสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น ในปี พ.ศ. 
2562 ก�รผลิตพลังง�นชีวมวลจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่�ได้ถึง 41,813 
ล้�นบ�ท หรือเท่�กับพลังง�นชีวมวลจะช่วยเพิ่มมูลค่�ที่เกษตรกรข�ย
ได้ถึงร้อยละ 6.1 หรือเท่�กับเป็นก�รเพิ่มร�ยได้ให้กับแรงง�น 5.8 ล้�น
ครัวเรือน ได้ประม�ณ 7,176 บ�ท/ครัวเรือน
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+
เป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มต้องก�รอย่�ง
ต่อเนื่อง มีสัญญ�รับซื้อ ก�รแข่งขันไม่ได้
เข้มข้นม�กนัก ต้นทุนค่�แรงง�นไม่ใช่ต้นทุน
หลักของอุตส�หกรรม

โดยภ�พรวมเป็นก�รทำ�ง�นที่มีคว�มเสี่ยง
และคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ�ง�นไม่ม�กนัก

ส�ม�รถพัฒน�ตนเองเป็นผู้ประกอบก�รใน
พื้นที่ได้

ได้ทำ�ง�นอยู่ใกล้บ้�น ใกล้ชุมน เป็นง�นที่มี
ภ�พลักษณ์ในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม และเป็น
นวัตกรรม

ได้รับผลตอบแทนจ�กก�รทำ�ง�นที่ดี

ง�นที่ไม่ต้องก�รทักษะฝีมือ อ�จถูกทดแทน
โดยเครื่องจักรได้ง่�ย เช่น ก�รดูแลทำ�คว�ม
สะอ�ดแผงโซล่�เซลล์ ก�รลำ�เลียงเชื้อเพลิง
ชีวมวล

ก�รทำ�ง�นบ�งส่วนยังมีคว�มเสี่ยงด้�นสิ่ง
แวดล้อม และคว�มปลอดภัย เช่น ฝุ่น เสียง 
กลิ่น ก�รทำ�ง�นในสถ�พอับอ�ก�ศ 

ยังไม่มีก�รกำ�หนด/พัฒน�ม�ตรฐ�นเส้น
ท�งคว�มก้�วหน้�ในง�น (หรือ career 
path) ที่ชัดเจน

ผู้ผลิตพลังง�นหมุนเวียนบ�งร�ยยังมีข้อ
พิพ�ท/คว�มขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงภ�พ
ลักษณ์ที่ไม่ดี

ยังข�ดก�รรวมตัวกันของแรงง�น

การจ้างงานทางอ้อมจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน เป็นงานที่มีคุณค่า หรือไม่ ?

ความมั่นคง

สภาพการทำางาน

ความก้าวหน้า

งานมีความหมาย

ผลตอบแทน

สิทธิของแรงงาน

-

25

 

 นอกเหนือจ�กก�รประม�ณก�รณ์ก�รจ้�งง�นโดยตรงที่เป็น
ตัวเลขเชิงปริม�ณแล้ว ร�ยง�นฉบับนี้ ยังต้องก�รจะตอบคำ�ถ�มด้วย
ว่� พลังง�นหมุนเวียนเป็นง�นที่มีคุณค่�หรือไม่? โดยพิจ�รณ�ทั้งใน
แง่ของคว�มมั่นคง สภ�พก�รทำ�ง�น คว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�น 
ง�นที่มีคว�มหม�ย ก�รรวมตัวกัน และผลตอบแทนจ�กก�รทำ�ง�น 
ซึ่งผลก�รประเมินเบื้องต้นพบทั้งแง่บวกและแง่ลบของง�นที่มีคุณค่�

 ในด้�นบวกพลังง�นหมุนเวียนเป็นอุตส�หกรรมที่มีคว�มต้อง
ก�รอย่�งต่อเนื่อง มีสัญญ�รับซื้อ ก�รแข่งขันไม่ได้เข้มข้นม�กนัก ผล
ตอบแทนจ�กก�รทำ�ง�นค่อนข้�งดี (เฉลี่ย 500-900 บ�ท/วัน) ต้นทุน
ค่�แรงง�นไม่ใช่ต้นทุนหลักของอุตส�หกรรม จึงถือว่�มีคว�มเสี่ยงไม่
ม�กนัก นอกจ�กนี้ ในภ�พรวม ก�รทำ�ง�นในพลังง�นหมุนเวียนเป็น
ง�นมีคว�มเสี่ยงและคว�มย�กลำ�บ�กในก�รทำ�ง�นไม่ม�กนัก ทั้งเป็น
ง�นที่มีภ�พลักษณ์ในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและเป็นนวัตกรรมและมี
คว�มก้�วหน้�ที่จะส�ม�รถพัฒน�ตนเองขึ้นม�เป็นผู้ประกอบก�รใน
พ้ืนท่ีได้ รวมถึงก�รกระจ�ยพลังง�นหมุนเวียนยังช่วยให้ส�ม�รถทำ�ง�น
อยู่ใกล้บ้�นอีกด้วย

 อย่�งไรก็ต�ม ในด้�นลบ พบว่� จำ�นวนแรงง�นในก�รผลิต
พลังง�นหมุนเวียนประม�ณร้อยละ 40 ของก�รจ้�งง�นทั้งหมด เป็น
แรงง�นที่ไม่ต้องก�รทักษะฝีมือ อ�จถูกทดแทนโดยเครื่องจักรได้ง่�ย 
เช่น ก�รทำ�คว�มสะอ�ดแผงโซล�ร์เซลล์ ก�รลำ�เลียงเชื้อเพลิงชีวมวล 
เป็นต้น รวมถึงยังไม่มีก�รกำ�หนด/พัฒน�ม�ตรฐ�นเส้นท�งคว�มก้�ว
หน้�ในง�น (หรือ career path) ที่ชัดเจน นอกจ�กนี้ ก�รทำ�ง�นบ�ง
ส่วนยังมีคว�มเสี่ยงท�งสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัย เช่น ฝุ่น เสียง 
กลิ่น ก�รทำ�ง�นในสภ�พอับอ�ก�ศ เป็นต้น ตัวแรงง�นเองก็ยังข�ด
ก�รรวมตัวกัน รวมถึงผู้ผลิตพลังง�นหมุนเวียนบ�งร�ยยังมีข้อพิพ�ท
/คว�มขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงมีภ�พลักษณ์ที่ไม่ดีกับชุมชนโดยรอบ

พลังงานหมุนเวียน เป็น
งานที่มีคุณค่า (Decent 

Works) หรือไม่ ?
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 จ�กผลก�รศึกษ�ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภ�พ
ของพลังง�นหมุนเวียนในก�รพัฒน�ก�รจ้�งง�น 
และก�รสร้�งง�นท่ีมีคุณค่�ในหล�ยลักษณะ อย่�ง
ไรก็ดี ก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียนยังจำ�เป็นต้อง
แก้ไขปัญห�และอุปสรรคในด้�นต่�งๆ โดยแบ่งข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบ�ยเป็น 3 ด้�น ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 © Antolin Avezuela / Greenpeace
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1.

 ก�รว�งแผนพลังง�น รวมถึงก�รจัดทำ�แผนพัฒน�กำ�ลังก�ร
ผลิตไฟฟ้� ควรมีก�รนำ�ประเด็นเร่ืองก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�น
หมุนเวียนเข้�ไปร่วมวิเคร�ะห์ในก�รจัดทำ�แผนฯ ดังต่อไปนี้

 1. คว�มแตกต่�งของอัตร�ก�รจ้�งง�นของก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก
     พลังง�นหมุนเวียนกับพลังง�นจ�กซ�กดึกดำ�บรรพ์มีผล
     อย่�งม�ก ต่อปริม�ณก�รจ้�งง�นโดยภ�พรวม ในปัจจุบัน 
     และในอน�คต  ดังนั้น ก�รว�งแผนพัฒน�กำ�ลังก�รผลิต 
      ไฟฟ้�จึงควรนำ�อัตร�ก�รจ้�งง�นโดยตรงของพลังง�น 
      หมุนเวียนแต่ละประเภทม�ใช้ในก�รว�งแผนประกอบด้วย

 2. ก�รนำ�ปริม�ณก�รจ้�งง�นม�คิดร่วมด้วย ทำ�ให้ก�รว�ง
     แผนพลังง�นไฟฟ้�มีลักษณะที่เป็นบูรณ�ก�รม�กขึ้น เพร�ะ
     มีก�รเชื่อมโยงระหว่�งเศรษฐกิจก�รลงทุนในภ�คพลังง�น  
     คว�มมั่นคงในระบบไฟฟ้� กับผลประโยชน์ท�งสังคมจ�ก 
     ก�รมีง�นทำ� นอกจ�กนั้น ก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วยังมีส่วน 
     ช่วยในก�รว�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�และกำ�ลังคนในก�ร 
     พัฒน�พื้นที่ด้วย

 3. ก�รว�งแผนพลังง�นหมุนเวียนในอน�คต ควรว�งแผนโดย
     เชื่อมโยงกับประเทศในลุ่มน้ำ�โขง เพร�ะจะเห็นถึงขน�ดตล�ด 
      ท่ีกว้�งขว�งข้ึน และส�ม�รถช่วยในก�รว�งแผนพัฒน�กำ�ลัง
     คนท�งด้�นพลังง�นหมุนเวียนในอน�คตได้ดีขึ้นด้วย

การวางแผนพลังงาน
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 โอก�สก�รจ้�งง�นในอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมม�กข้ึนเร่ือยๆ
ในอน�คต ดังน้ันนโยบ�ยก�รศึกษ�เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะแรงง�นเพ่ือรองรับก�รเจริญเติบโต
ของอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนในประเทศไทยจึงมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งย่ิง ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เพ่ือ
ให้เกิดทักษะด้�นต่�งๆที่จำ�เป็นสำ�หรับอุตส�หกรรมใหม่นี้ ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น 6 เรื่องดังต่อไปนี้

 1. ก�รพัฒน�หลักสูตรด้�นสุขภ�พ คว�มปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม หรือ HSE (Health, Safety  
     and Environment) สำ�หรับอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนในระบบต่�งๆ เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม 
     ในก�รควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆของตนเองและเพื่อนร่วมง�นในสถ�นที่ปฏิบัติง�นจริง ทั้งนี้ 
     เพ่ือสร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยตลอดเวล�สำ�หรับทุกคน 
 2. ก�รพฒัน�หลกัสตูรด�้นก�รบำ�รงุรักษ�ทวีผลทีท่กุคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Preventive  
     Maintenance)สำ�หรับอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนในระบบต่�งๆ เพื่อเพิ่มพูนคว�มส�ม�รถ 
       ในก�รตรวจสอบระบบก�รทำ�ง�นก�รผลิตพลังง�นหมุนเวียนในภ�พรวม ให้พร้อมเดินเครื่องอยู ่
     ตลอดเวล� ซึ่งต้องก�รทักษะก�รรับรู้ก�รเสื่อมสภ�พได้อย่�งแม่นยำ� และทำ�ก�รบำ�รุงรักษ�ได้
     ทันเวล� อันเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รพัฒน�ระบบพลังง�นหมุนเวียนให้ทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
     สูงสุดอยู่ตลอดเวล�
 3. ก�รพัฒน�หลักสูตรด้�นระบบพลังง�นหมุนเวียน ที่เกิดก�รส่งเสริมให้บุคล�กรทุกเพศทุกคนได้
     มีโอก�สทำ�ง�นในอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียน ได้ทำ�ง�นที่มีคว�มส�ม�รถในก�รผลิตมีค่� 
      ตอบแทนที่เป็นธรรม มีเสรีภ�พคว�มเสมอภ�คคว�มปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ 
      อย่�งเท่�เทียมกันสำ�หรับทุกเพศ
 4. ก�รพัฒน�บุคล�กรที่ทำ�ง�นในระบบอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนอยู่แล้ว ให้กลับม�เก็บเกี่ยว 
     องค์คว�มรู้ เทคโนโลยี ก�รบริห�รจัดก�ร คว�มปลอดภัย และอื่นๆ ที่ข�ดห�ยไป ผ่�นหลักสูตร 
     ระยะสั้น (Short Course)
 5. ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รวิจัยและพัฒน�(Research and Development) สำ�หรับอุตส�หกรรม
     พลังง�นหมุนเวียนในประเทศไทย ให้มีคว�มก้�วหน้�ม�กยิ่งขึ้น อ�ทิเช่น ก�รวิจัยเพื่อให้เกิดก�ร
     พัฒน�ระบบก�รบริห�รพลังง�นหมุนเวียนแบบSmart Grid   ก�รวิจัยเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ผู้ 
     ประกอบก�รด้�นพลังง�นหมุนเวียนที่มีศักยภ�พสูงก�รวิจัยเพื่อก�รออกแบบโรงง�นพลังง�น 
     หมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภ�พสูง (Plant Design)  ก�รวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นระดับสูงด้�น
     พลังง�นหมุนเวียน เป็นต้น
 6. ก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�ง สถ�บันก�รศึกษ�ในประเทศไทยท่ีมีศักยภ�พในก�รพัฒน�บุคล�กร
     ด้�นพลังง�นหมุนเวียน กับ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ในก�รพัฒน�หลักสูตรสำ�หรับ 
     บุคล�กรในระบบอุตส�หกรรมพลังง�นหมุนเวียนสำ�หรับประเทศในเขตภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง CLMV 
    (กัมพูช� ล�ว เมียนม�ร์ และ เวียดน�ม) เพื่อเพิ่มก�รจ้�งง�นในประเทศเหล่�นี้

2.
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
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 จ�กผลก�รวิจัยก�รจ้�งง�นพลังง�นหมุนเวียนของประเทศไทย
ที่กล่�วม�ข้�งต้น ท�งคณะผู้วิจัยได้วิเคร�ะห์แล้วพบว่� มีข้อเสนอแนะ
ที่สำ�คัญและเชื่อมโยงกับนโยบ�ยก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ทรัพย�กร
มนุษย์ในด้�นก�รจัดก�รศักยภ�พพลังง�นหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประช�ชนดังนี้
 ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยและสถ�บัน
อุดมศึกษ� จ�กผลก�รวิจัยพบว่�มีคว�มจำ�เป็นที่ต้องนำ�องค์คว�มรู้ที่
เก่ียวข้องกับพลังง�นหมุนเวียนในมิติต่�งๆ หลอมรวมเข้�ไปในร�ยวิช�
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรเพ่ือก�รสร้�งก�รเรียนรู้ให้กับนักศึกษ� ส�ม�รถ
ทำ�ได้ทั้งร�ยวิช�เอกเลือกหรือส่วนหนึ่งของร�ยวิช�พื้นฐ�นก�รศึกษ�
ท้ังน้ีมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือสร้�งมุมมองท่ีถูกต้องและเกิดทักษะก�รวิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับพลังง�นหมุนเวียนได้อย่�งเป็นระบบ
 ขณะที่คณะ สำ�นัก หรือวิทย�ลัย ฯลฯ ที่จัดก�รศึกษ�หลักสูตร
ด้�นพลังง�นหมุนเวียนหรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรง มีคว�มจำ�เป็น
ในก�รสร้�งก�รเรียนรู้และทักษะด้�นก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยและก�ร
จัดก�รสภ�พแวดล้อมของพลังง�นหมุนเวียน ให้กับนิสิต นักศึกษ�ที่
เป็นกลไกก�รขับเคลื่อนที่สำ�คัญก�รพัฒน�ด้�นนี้ซึ่งจะทำ�ให้คนกลุ่มนี้
มีทักษะที่เพิ่มเติมม�กกว่�ทักษะเชิงวิช�ชีพเพียงมิติเดียว และเมื่อเข้�สู่
ก�รทำ�ง�นจริงทักษะดังกล่�วจะส�ม�รถบูรณ�ก�รร่วมกันเพื่อก�รใช้
ประโยชน์ได้ และยังเป็นข้อได้เปรียบของบัณฑิตที่สำ�เร็จจ�กหลักสูตร
ดังกล่�วด้วยเช่นกัน
 นอกจ�กหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ข้อค้นพบจ�กผลก�ร
วิจัยยังสะท้อนถึงขีดคว�มส�ม�รถท่ีเพ่ิมเติมของทรัพย�กรมนุษย์กลุ่ม
นี้ที่จำ�เป็นม�กคือ ก�รพัฒน�หลักสูตรที่มีก�รสร้�งคนที่มีคว�มเข้�ใจ
ในก�รจัดก�รระบบโครงข่�ยไฟฟ้�อัจฉริยะโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (smart 
grid) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญของก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียนใน
เร็ววันนี้ นอกจ�กนั้นก�รสร้�ง วิศวกร นักเทคนิค หรือนักวิช�ก�ร ที่มี
คว�มชำ�น�ญด้�นก�รออกแบบระบบพลังง�นหมุนเวียน (plant design) 
ซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยท้ังประเภทของพลังง�นและขน�ดของก�รประกอบ
ก�ร ก็มีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กเช่นกัน

` ส่วนสำ�คัญที่มีต่อนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ประก�รถัดม� คือ
ก�รสร้�งทักษะก�รประกอบก�รให้กับบัณฑิต เพ่ือนำ�ไปสู่ผู้ประกอบก�ร
ร�ยใหม่ที่มีศักยภ�พ จ�กผลก�รวิจัยสะท้อนให้เห็นว่�ธุรกิจประเภทนี้มี

3.
ข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา
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ผลตอบแทนที่ดีทั้งก�รจ้�งง�นร�ยบุคคลและระดับธุรกิจ ดังนั้นตล�ด
ธุรกิจประเภทนี้เป็นอีกช่องท�งที่ให้บัณฑิตที่สนใจส�ม�รถเรียนรู้ก�ร
เป็นผู้ประกอบก�รได้ แต่ต้องมีคว�มต่อเน่ืองของก�รจัดก�รศึกษ�ของ
หลักสูตร รวมทั้งก�รให้นักศึกษ�เข้�สู่ระบบสหกิจศึกษ� (Cooperative 
Education) หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพื่อสร้�งคว�ม
เชื่อมั่นหรือคว�มชัดเจนในเชิงก�รประกอบก�รก่อนเข้�สู่ระบบธุรกิจ
อย่�งแท้จริง
 จ�กที่กล่�วม�ทั้งหมดนี้ ข้อเสนอจ�กผลก�รวิจัยก�รจ้�งง�น
พลังง�นหมุนเวียนของประเทศไทยต่อนโยบ�ยก�รศึกษ� ไม่ได้จำ�กัด
เพียงในประเทศไทยเท่�นั้น แต่กลุ่มประเทศที่มีศักยภ�พ บริบท และมิติ
ก�รพัฒน�ใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มประเทศ CLMVซ่ึงได้แก่ ร�ชอ�ณ�จักร
กัมพูช� ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ส�ธ�รณรัฐแห่ง
สหภ�พเมียนม�ร์ และส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม ยังเป็นโอก�สที่
สำ�คัญของก�รพัฒน�ศักยภ�พกำ�ลังคนด้�นนี้อย่�งม�กอ�จกล่�วได้
ว่�สถ�บันอุดมศึกษ�ของประเทศไทยมีคว�มพร้อมต่อก�รเป็นศูนย์กล�ง
ของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ในลักษณะของ
ก�รเป็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�กำ�ลังคนเพ่ือคว�มม่ันคงด้�นพลังง�นหมุน
เวียนของกลุ่มประเทศดังกล่�ว.
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 ก�รพัฒน�พลังง�นหมุนเวียน มีผลบวกต่อก�รพัฒน�ท้องถ่ิน
ในหล�ยด้�น ทั้งก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ในพื้นที่ ม�สร้�งเป็นง�นและ
ร�ยได้ให้กับประช�ชนในท้องถิ่น รวมถึง ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�ร
ยกระดับองค์คว�มรู้ นวัตกรรม และก�รพัฒน�กำ�ลังคนของท้องถิ่น
ในระยะย�ว

โดยใช้ทรัพย�กรและองค์คว�มรู้ท�งด้�นพลังง�นที่มีอยู่ในพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง และมีก�รพัฒน�ง�น เศรษฐกิจ และกำ�ลังคน เป็นเป้�หม�ย
สำ�คัญของก�รพัฒน�

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ท้องถ่ินจึงควรมองก�รพัฒน�
พลังง�นหมุนเวียน ในลักษณะของ
ก�รกระจ�ยโอก�สและก�รกระจ�ย
อำ�น�จอย่�งบูรณ�ก�ร ”
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