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บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของ
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะพิจารณา อัตราการ
จ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำ�แหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า
หนึ่งล้านหน่วย (หรือ 1 GWh) พบว่า ก๊าซชีวภาพ
และพลังงานชีวมวลจะมีอัตราการจ้างงานโดยตรง
สูงสุดที่ 1.272 และ 0.871 ตำ�แหน่งงานต่อการผลิต
ไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี ตามมาด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์ทม
่ี อ
ี ต
ั ราการจ้างงาน 0.766 ตำ�แหน่งงานต่อ
การผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี และพลังงานลม
0.262 ตำ�แหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้าหนึง
่ ล้านหน่วย
ต่อปี

พลังงานหมุนเวียนทัง
้ 4 ประเภท
มีอัตราการจ้างงานต่อการผลิต
ไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย สูงกว่าการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

”

ซึ่งมีอัตราการจ้างงานโดยตรง 0.094 ตำ�แหน่งงาน
ต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี
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การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของไทยในปีพ.ศ. 2559 จะมีประมาณ 17,758 ตำ�แหน่งงาน โดยร้อย
ละ 80 ของตำ�แหน่งงานทั้งหมด จะอยู่ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ชีวมวล (14,323 ตำ�แหน่งงาน) ตามมาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2,588
ตำ�แหน่งงาน ก๊าซชีวภาพ 757 ตำ�แหน่งงาน และพลังงานลม 90
ตำ�แหน่งงาน ทัง
้ นี้ ในการผลิตไฟฟ้าจำ�นวนเท่ากัน ประมาณการณ์การ
จ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เท่ากับ 1,950 ตำ�แหน่ง
งาน/ปี เท่านั้น
และหากนำ�ข้อมูลกำ�ลังการผลิตติดตั้งในโครงการพลังงาน
หมุนเวียน ทั้งที่เดินเครื่องแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการตาม
สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าที่มีอยู่ พบว่า หากมีการดำ�เนินการตามสัญญา
ที่ผูกพันไว้จนครบถ้วนแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 การจ้างงานโดยตรงของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,415 ตำ�แหน่ง
งาน หรือเพิ่มขึ้นอีก 9,657 ตำ�แหน่งงานเลยทีเดียว
ยิง
่ หากมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจนครบถ้วน 100% ในปี
พ.ศ. 2593 การจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2593 จะเท่ากับ 172,164 ตำ�แหน่งงาน (เฉลี่ยตำ�แหน่งงาน
เพิ่มขึ้นปีละ 4,670 ตำ�แหน่งงาน/ปี) โดยแบ่งเป็นพลังงานชีวมวลและ
พลังงานแสงอาทิตย์มากทีส
่ ด
ุ ที่ 77,964 และ 76,620 ตำ�แหน่งงานตาม
ลำ�ดับ รองลงมาคือ พลังงานลม และก๊าซชีวภาพ ตามลำ�ดับ
นอกเหนือจากการจ้างงานในประเทศไทย การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนจนครบถ้วน 100% ใน 4 ประเทศลุ่มน้ำ�โขงยังมีส่วนทำ�ให้
เกิดการจ้างงานโดยตรง ในปี พ.ศ. 2593 ถึงประมาณ 306,704 ตำ�แหน่ง
โดยพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการจ้างงานมากทีส
่ ด
ุ ประมาณ 143,570
ตำ�แหน่งงาน รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล 89,804 ตำ�แหน่งงาน
โดยประเทศทีจ
่ ะมีการจ้างงานมากทีส
่ ด
ุ คือ ประเทศเวียดนาม ซึง
่ จะมีการ
จ้างงานโดยตรงมากกว่าประเทศไทยเล็กน้อย
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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 whichwas 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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02
ภูมท
ิ ศ
ั น์พลังงานหมุนเวียน
ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
พลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตเป็น
อย่างมาก

”

จากความห่วงกังวลในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพื่อลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก บวกกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทำ�ให้สามารถผลิต
ได้ในประสิทธิภาพทีด
่ ข
ี น
้ึ และต้นทุนทีต
่ �ำ่ ลง จนสามารถ
แข่งขันได้กับพลังงานจากซากดึกดำ�บรรพ์ทั่วไป
จากการขยายตวของพลังงานหมุนเวียนอย่าง
รวดเร็ว จนกระทัง
่ ในปี พ.ศ. 2555 พลังงานหมุนเวียน
มีก�ำ ลังการผลิตติดตัง
้ ใหม่มากกว่าพลังงานจากซาก
ดึกดำ�บรรพ์เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้น พลังงาน
หมุนเวียนก็เติบโตรวดเร็วกว่าพลังงานจากซากดึกดำ�บรรพ์ตลอดมา
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ภูมิทัศน์ของงานที่มีคุณค่า
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ในประเทศไทย พลังงานหมุนเวียนของไทยได้เริม
่ ขยายตัวตัง
้ แต่
ช่วงปี พ.ศ. 2537 และมีกำ�ลังการผลิตติดตั้งถึง 1,000 เมกะวัตต์ เป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และถึง 2,000 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2553 จน
กระทั่งมากกว่า 5,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2559
นอกจากโอกาสการจ้างงานภายในประเทศแล้ว ประเทศเพื่อน
บ้านของเรา โดยเฉพาะในลุม
่ น้�ำ โขง ซึง
่ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม กำ�ลังพัฒนาและเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีฐานทรัพยากร
พลังงานหมุนเวียนทีค
่ ล้ายกับไทยทัง
้ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพจำ�นวนมาก
จากภาคเกษตรกรรม ลม พลังน้ำ�ขนาดเล็ก รวมทั้งแสงอาทิตย์
ในขณะที่ประชากรประมาณ 50 ล้านคน โดยเฉพาะในเมียนมาร์
กัมพูชา และลาว ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กๆ โดยเฉพาะลม ชีวมวล พลังน้ำ� และแสงอาทิตย์ สามารถ
พัฒนาและตอบสนองความจำ�เป็นดังกล่าวได้รวดเร็วกว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และยังมีผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่มากกว่าด้วย
ดังนัน
้ ประเทศไทยทีม
่ ค
ี วามก้าวหน้าและมีประสบการณ์ รวมทัง
้
มีพื้นฐานความสั ม พั น ธ์ ท ั ้ ง รั ฐ บาลและผู ้ ค นสามารถต่ อ ยอดพั ฒ นา
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพือ
่ นบ้านได้อก
ี มาก ดังนัน
้ การพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาการจ้างงาน จึงมีส่วนสำ�คัญในการ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึง 6 เป้าหมาย ตั้งแต่
- การเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและต้นทุนที่เหมาะสมได้ (ข้อ 7)
- การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (ข้อ 13)
- การสร้างระบบการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ (ข้อ 12)
- การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงานที่มีคุณค่า (ข้อ 8)
- การพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (ข้อ 9)
- การพัฒนาชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน (ข้อ 11)

การทำ�งานเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของชีวิต และยังเป็นกลไก
สำ�คัญในระบบเศรษฐกิจด้วย แต่การทำ�งานในโลกยุคปัจจุบันกำ�ลังจะ
เปลี่ยนไปด้วยปัจจัยสำ�คัญ 2 ประการคือ หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครง
สร้างทางประชากร ทีม
่ ส
ี ด
ั ส่วนประชากรผูส
้ ง
ู วัยมากขึน
้ และสอง การใช้
เครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนกำ�ลังแรงงาน
ความกังวลใจในเรื่องภูมิทัศน์แรงงานใหม่ จึงมีทั้งความกังวล
ว่า คนทำ�งานงานบางลักษณะจะมีจำ�นวนน้อยลง เพราะแรงงานเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ก็กังวลใจว่า งานบางส่วนจะ
ถูกทดแทนโดยเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ จนเกิดปัญหาการว่าง
งานเพิ่มมากขึ้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า
หากไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ ตำ�แหน่งงานที่จะถูกทดแทนโดยเครื่อง
จักรและปัญญาประดิษฐ์ อาจจะมีมากถึง 3 ล้านตำ�แหน่ง ในทางตรงกัน
ข้าม หากมีการเตรียมการที่ดีในการสร้างงานที่มีคุณค่า ประเทศไทย
เราก็อาจจะสามารถเพิ่มการจ้างงานได้มากกว่า 1 ล้านตำ�แหน่ง ในอีก
20 ปีข้างหน้า
การเตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่า จึงเป็นความ
ท้าทายสำ�คัญ สำ�หรับทัง
้ ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมของไทย การผลิต
พลังงานก็เป็นสาขาการผลิตหนึง
่ ทีม
่ ค
ี วามจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวต
ิ และ
ยังเป็นสาขาทีม
่ ก
ี ารจ้างงานไม่นอ
้ ยเช่นกัน รายงานฉบับนี้ จึงเป็นความ
พยายามในการประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงจากการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และในอนาคต ขณะ
เดียวกัน รายงานฉบับนี้ ยังพิจารณาถึงการจ้างงานในพลังงานหมุน
เวียน ในลักษณะของงานที่มีคุณค่า

ซึ่งการศึกษานี้ จะเน้นที่เป้าหมายข้อ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสร้างงานที่มีคุณค่า แต่ก็จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในข้ออื่นๆ ด้วย
7
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วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้

ๅ1.

2.

3.

การจัดตั้งคณะทำ�งานการศึกษา
การจ้ า งงานของพลั ง งานหมุ น
เวียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560

การทบทวนแนวคิดในการศึกษา
การจ้างงานโดยตรงจากการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ใน
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดย
แบ่งการจ้างงานโดยตรงเป็น 3
ช่วง คือ
(ก) ขั้นตอนการก่อสร้าง
(ข) ขั้นตอนการเดินเครื่องและการ
ดูแลรักษา และ
(ค) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ

การจำ�แนกโครงการการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน เพือ
่ ทำ�การ
สำ�รวจข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม
2560 โดยจำ � แนกองค์ ป ระกอบ
ต่างๆ ดังนี้
(ก) ขนาดของโครงการในแต่ ล ะ
เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมทั้ง
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
(ข) ที่ตั้งของโครงการในแต่ละ
ภูมิภาค และ
(ค) ช่วงเวลาที่จัดทำ�/เดินเครื่อง
โครงการ

ๅ4.

5.

6.

7.

8.

9.

การนัดหมายเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ขอ
้ มูลจากผูป
้ ระกอบการ
/ผู้บริหารโครงการ ในช่วงเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์ 2561

การสำ�รวจข้อมูลการจ้างงานโดย
ตรงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในช่วงเดือนมีนาคม
- พฤษภาคม 2561 จำ�นวนทั้งสิ้น
25 โครงการ แยกเป็นพลังงานแสง
อาทิตย์ 9 โครงการ พลังงานชีวมวล 7 โครงการ พลั ง งานก๊ า ซ
ชีวภาพ 5 โครงการ และพลังงาน
ลม 4 โครงการ

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจ้ า งงาน
โดยตรง ของคณะทำ�งานศึกษา
การจ้างงานของพลังงานหมุนเวียน
ในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2561
โดยเริ่มต้นจาก
(ก) การวิเคราะห์วัน-งานที่จำ�เป็น
ต้ อ งมี ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภท และ
(ข) การนำ�วัน-งานที่จำ�เป็นต้องใช้
มาแปลงเป็ น ตำ � แหน่ ง งานที ่
จำ�เป็น โดยใช้อัตราการแปลง
หน่วยที่ 300 วัน-งาน เท่ากับ
1 ตำ�แหน่งงาน

การคำ�นวณประมาณการณ์การ
จ้างงาน ใน 4 สถานการณ์ คือ
(ก) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่เดินเครื่องแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2559
(ข) การผลิ ต ไฟฟ้ า จากโครงการ
พลังงานหมุนเวียนทีม
่ ส
ี ญ
ั ญา	
ผูกพันไว้แล้ว หากมีการดำ�เนิน
การจนครบถ้วน ในปี พ.ศ. 2562
(ค) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศไทย
100% ในปี พ.ศ. 2593 และ
(ง) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 100% ของประเทศ
ในลุ่มน้ำ�โขง 4 ประเทศ (ได้แก่
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา
และเวียดนาม) ในปี พ.ศ. 2593

การประเมินเชิงคุณภาพการจ้าง
งานของพลั ง งานหมุ น เวี ย น ใน
ประเด็นเรื่อง การสร้างงานที่มี
คุณค่า (หรือ decent works) และ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ในช่ ว ง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

การจัดทำ�รายงานการศึกษา และ
การนำ�เสนอผลการศึกษา ในช่วง
เดือนมิถุนายน 2561

9

© Vinai Dithajohn / Greenpeace

10

04

1.

อัตราการจ้างงานโดยตรงของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

ผลการศึกษา
เรื่องการจ้างงานโดยตรง
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย แบ่งออก
ได้เป็น 5 หัวข้อย่อย ได้แก่

”

การเปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียน
แต่ละประเภทจะพิจารณา อัตราการจ้างงานโดยตรงคิดเป็นตำ�แหน่งงาน
ต่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า หนึ ่ ง ล้ า นหน่ ว ย (หรื อ 1 GWh) ซึ ่ ง ผลการศึกษา
ปรากฏว่า

.
.
.
.
.
.

ก๊าซชีวภาพและพลังงานชีวมวลจะมีอต
ั ราการจ้างงานโดยตรง
สูงสุด ที่ 1.272 และ 0.871 ตำ�แหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้า
หนึ่งล้านหน่วยต่อปี ตามลำ�ดับ
พลังงานแสงอาทิตย์ก็มีอัตราการจ้างงานต่อการผลิตไฟฟ้า	
หนึ่งล้านหน่วย รองลงมาที่ 0.766 ตำ�แหน่งงานต่อการผลิต
ไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี
พลังงานลม เป็นพลังงานที่มีอัตราการจ้างงานต่อการผลิต
ไฟฟ้าหนึง
่ ล้านหน่วยต่�ำ ทีส
่ ด
ุ ในพลังงานหมุนเวียนทัง
้ 4 ประเภท
ที่ 0.262 ตำ�แหน่งงานต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี
พลังงานหมุนเวียนทั้ง 4 ประเภทมีอัตราการจ้างงานต่อการ
ผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ซึ่งมีอัตราการจ้างงานโดยตรง 0.094 ตำ�แหน่งงานต่อการ
ผลิตไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยต่อปี
ขั้นตอนที่มีการจ้างงานสูงสุดคือ ขั้นตอนการเดินเครื่องและ
การดูแลรักษา รองลงมาคือ ขัน
้ ตอนการก่อสร้างและขัน
้ ตอน
การเตรียมวัตถุดบ
ิ โดยในกรณีของพลังงานชีวมวลและพลังงานก๊าซชีวภาพจะมีสัดส่วนการจ้างงานใกล้เคียงและสูงกว่า
ขั้นตอนของการก่อสร้าง
อัตราการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนนัน
้ นอกจาก
จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทเทคโนโลยีแล้วยังสัมพันธ์กบ
ั ปัจจัยต่างๆอีก
3 ปัจจัยคือ (ก) ขนาดกำ�ลังการผลิต ในเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนเดียวกัน ยิ่งขนาดเทคโนโลยีเล็กลง ยิ่งมีอัตราการ
จ้างงานต่อไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วยเพิ่มขึ้น (ข) ระดับการพัฒนา	
เทคโนโลยี ยิง
่ เทคโนโลยีมค
ี วามใหม่ขน
้ึ เพียงใด ยิง
่ มีอต
ั ราการ
จ้างงานโดยตรงลดลง และ (ค) นโยบายการบริหารงานของ
ผูผ
้ ลิตพลังงานหมุนเวียนแต่ละราย เช่น ใช้ระบบจัดการ/ธุรการ
ร่วมกัน เน้นให้บริการศึกษาดูงาน หรือการลดการจัดการ
วัตถุดิบพลังงานชีวมวลลงให้น้อยที่สุด เป็นต้น
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ตารางที่ 1 การจ้างงานโดยตรงเฉลี่ยต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้หนึ่งล้านหน่วยจำ�แนก
ตามประเภทเทคโนโลยีและขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ที่มา: จากการสำ�รวจ

0.263

0.493

0.115

0.871

0.078

0.923

0.270

1.272

0.281

0.486

-

0.766

0.040

0.222

-

0.262

-

-

-

0.094

2.

การเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอัตราการจ้าง
งานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศ
จากผลการศึ ก ษา อั ต ราการจ้ า งงานโดยตรงของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในตอนที่ 1 ผูว
้ จ
ิ ย
ั จึงมีการ
เปรียบเทียบกับผลวิจัยในต่างประเทศ พบว่า

.
.

หมายเหตุ: มีการปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่สาม

และหากเทียบกับกำ�ลังการผลิตติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท จะมีอัตราการ
จ้างงานโดยตรง ดังแสดงในตารางที่ 2 กล่าวคือ พลังงานชีวมวลจะมีการจ้างงาน 4.31 ตำ�แหน่งงานต่อ
กำ�ลังการผลิตติดตัง
้ หนึง
่ เมกะวัตต์ (หรือโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาด 10 เมกะวัตต์จะมีการจ้างงานประมาณ
43 ตำ�แหน่งงาน) ก๊าซชีวภาพมีการจ้างงาน 5.69 ตำ�แหน่งงาน/เมกะวัตต์ (หรือบ่อก๊าซชีวภาพขนาด 3
เมกะวัตต์ จะมีการจ้างงานประมาณ 17 ตำ�แหน่งงาน) พลังงานแสงอาทิตย์มีการจ้างงาน 1.19 ตำ�แหน่ง
งาน/เมกะวัตต์ และพลังงานลมมีการจ้างงาน 0.47 ตำ�แหน่งงาน/เมกะวัตต์ ตามลำ�ดับ

.

การศึกษาของต่างประเทศมักจะรวมปริมาณการจ้างงานโดย
อ้อมไว้ดว
้ ย (เป็นอัตราการจ้างงานโดยรวมจากการผลิตไฟฟ้า
หนึ่งล้านหน่วย) อัตราการจ้างงานของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศจึงสูงกว่าทีพ
่ บในไทยเล็กน้อย
ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลของไทยมีอต
ั ราการ
จ้างงานโดยตรง สูงกว่าอัตราของการจ้างงานทั้งหมดของ
ต่างประเทศมาก ซึง
่ น่าจะเป็นเพราะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ชีวมวลของไทย ยังจำ�เป็นต้องมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
และการเดินเครือ
่ งหลายขัน
้ ตอนมากกว่าผลิตพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศ
โดยสรุปแล้ว การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของไทย ยังอยูใ่ นเกณฑ์สง
ู โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล
และก๊าซชีวภาพ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการศึกษาการจ้างงานโดยตรงและโดยอ้อมจากการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนหนึง
่ ล้านหน่วย (ตำ�แหน่งงานต่อไฟฟ้าหนึง
่ ล้านหน่วย)

ตารางที่ 2 การจ้างงานโดยตรงเฉลี่ยต่อกำ�ลังการผลิตติดตั้งหนึ่งเมกะวัตต์ของ
พลังงานหมุนเวียนแต่ละเทคโนโลยี

ที่มา: จากการสำ�รวจ

0.61

3.06

0.63

4.31

0.44

2.21

3.04

5.69

0.44

0.74

-

1.19

0.07

0.40

-

0.47

หมายเหตุ: มีการปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่สอง
ที่มา: จากการสำ�รวจ และจาก Carragher, et al. (2014) และ Huntington (2009)
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3.

4.

การศึกษาครัง
้ นีย
้ ง
ั ได้ท�ำ การศึกษาถึงองค์ประกอบของการจ้าง
งานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จำ�แนกตามตำ�แหน่งงาน
ซึง
่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจ้างงานนี้ จะมีผลโดยตรงต่อการ
เตรียมความพร้อมในด้านกำ�ลังคนเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ในอนาคต
ทังนี้ ผลการศึกษาในส่วนนี้จึงนำ�เสนอได้เฉพาะการจ้างงานใน
ช่วงเวลาการเดินเครื่องการดูแลรักษาและการเตรียมวัตถุดิบเท่านั้น ไม่
รวมขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งผลการศึกษา พบว่า

จากอัตราการจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนต่อพลังงานไฟฟ้าหนึ่งล้านหน่วย เราสามารถนำ�พลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในปี พ.ศ. 2559 มาคำ�นวณเทียบ
เป็นประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งผลปรากฎว่า

องค์ประกอบของการจ้างงานของพลังงาน
หมุนเวียน จำ�แนกตามตำ�แหน่งงาน

.
.
.
.

ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

.
.

การจ้างงานในส่วนของวิศวกรจะมีประมาณร้อยละ 5-10 โดย
เทคโนโลยีทม
่ี ส
ี ด
ั ส่วนการจ้างงานวิศวกรมากทีส
่ ด
ุ คือพลังงาน
ชีวมวลและลม
การจ้างงานในส่วนของช่างเทคนิค จะมีมากถึงร้อยละ 21 ถึง
ร้อยละ 50 โดยพลังงานลมจะมีสด
ั ส่วนของการจ้างงานในส่วน
ของช่างเทคนิคมากที่สุด
การจ้างงานในส่วนของบริหาร/ธุรการมีไม่มากนักประมาณ
ร้อยละ 10-17 ของการจ้างงานทั้งหมด
การจ้ า งงานในส่ ว นของคนงานทั ่ ว ไป มี ค วามแตกต่ า งกั น
โดยพลังงานลมจะมีสัดส่วนการจ้างงานต่ำ�สุด ร้อยละ 23
ส่วนพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการจ้างคน
งานทั่วไปประมาณร้อยละ 50 และที่มากที่สุดคือ ก๊าซชีวภาพ
จะมีการจ้างงานคนงานทั่วไปสูงถึงร้อยละ 64

.

ตารางที่ 5 ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 4 ร้อยละองค์ประกอบการจ้างงานโดยตรงจำ�แนกตามประเภทงาน ในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละเทคโนโลยี ในช่วงปฏิบัติการเดินเครื่อง ไม่รวมขั้นตอน
ของการก่อสร้าง

ที่มา: จากการสำ�รวจ

การจ้างงานโดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของไทยในปีพ.ศ. 2559 จะมีประมาณ 17,758 ตำ�แหน่งงาน
ส่วนใหญ่ 14,323 ตำ�แหน่งงาน จะอยู่ในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวล (ร้อยละ 80 ของตำ�แหน่งงานทั้งหมด) ตาม
มาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2,588 ตำ�แหน่งงาน ก๊าซชีวภาพ
757 ตำ�แหน่งงาน และพลังงานลม 90 ตำ�แหน่งงาน
ในการผลิตไฟฟ้าจำ�นวนเท่ากัน ประมาณการณ์การจ้างงาน
โดยตรงในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เท่ากับ 1,950 ตำ�แหน่ง
งาน/ปี เท่านั้น การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจึงมีส่วนช่วยให้
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 15,808 ตำ�แหน่งงาน ทีเดียว
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ที่มา: คำ�นวณจากตารางที่ 2 หมายเหตุ: ผลรวมมีการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำ�นวนเต็ม

หมายเหตุ: มีการปัดเศษทศนิยมตำ�แหน่งที่สอง
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ปริมาณการจ้างงานของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 6 ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน หากมีการดำ�เนินการก่อสร้างและการเดินเครื่องตามสัญญารับซื้อ
ไฟฟ้าที่มีผลผูกพันแล้ว ภายในปี พ.ศ. 2562

2559

2,814.7

434.9

507.0

2,446.1

ที่มา: คำ�นวณจากตารางที่ 2
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และหากนำ�ข้อมูลกำ�ลังการผลิตติดตั้งในโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งที่เดินเครื่องแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การดำ�เนินการตามสัญญาการรับซือ
้ ไฟฟ้าทีม
่ อ
ี ยู่ เพือ
่ พิจารณาว่า หากมีการดำ�เนินการตามสัญญาทีผ
่ ก
ู พัน
ไว้จนครบถ้วนแล้ว การจ้างงานโดยตรงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร?
ผลการศึกษาพบว่า หากการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีม
่ ส
ี ญ
ั ญาผูกพัน
ไว้ในปี พ.ศ. 2562 ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนจะเท่ากับ 27,415 ตำ�แหน่ง
งาน หรือเพิ่มขึ้นอีก 9,657 ตำ�แหน่งงานเลยทีเดียว
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หมายเหตุ: ผลรวมมีการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำ�นวนเต็ม

ปริมาณการจ้างงานของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562

2562

4,626

503

1,522

3,285

พลังงานชีวมวลยังเป็นแหล่งที่มีการจ้างงานมากที่สุด 19,925 ตำ�แหน่งงาน แต่สัดส่วนการจ้าง
งานจะลดลง (ร้อยละ 72 ของการจ้างงานทั้งหมด) เพราะจะมีการกระจายตัวไปยังการจ้างงานใน
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้น
พลังงานหมุนเวียนที่มีประมาณการณ์การเติบโตของการจ้างงานรวดเร็วคือ พลังงานก๊าซชีวภาพ
จะมีการจ้างงานเพิม
่ ขึน
้ 2,105 ตำ�แหน่งงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 1,320 ตำ�แหน่งงาน และพลังงาน
ลม 629 ตำ�แหน่งงาน

19,925

17

2,862

720

18

3,908

ตารางที่ 7 ประมาณการณ์การจ้างงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต

5.

ประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงของพลังงาน
หมุนเวียนในกรณีพฒ
ั นาพลังงานหมุนเวียน100%
การวิเคราะห์ผลการศึกษาในส่วนสุดท้ายเป็นการประมาณการณ์
การจ้างงานโดยตรงในสถานการณ์ทป
่ี ระเทศไทยและประเทศในลุม
่ น้�ำ โขง
4 ประเทศ คือ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนามมีการพัฒนา
และใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี พ.ศ. 2593 ตามรายงานของ
กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF)
ผลการประมาณการณ์ปรากฏว่า การจ้างงานโดยตรงของ
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 จะเท่ากับ 172,164
ตำ�แหน่งงาน (เฉลี่ยตำ�แหน่งงานเพิ่มขึ้นปีละ 4,670 ตำ�แหน่งงาน/ปี)
โดยแบ่งเป็นพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์มากทีส
่ ด
ุ ที่ 77,964
และ 76,620 ตำ�แหน่งงานตามลำ�ดับ รองลงมาคือ พลังงานลม และ
ก๊าซชีวภาพ ตามลำ�ดับ
นอกเหนือจากการจ้างงานในประเทศไทย การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศลุ่มน้ำ�โขงยังมีส่วนทำ�ให้เกิดการจ้างงานโดยตรง
ประมาณ 306,704 ตำ�แหน่งงาน (เฉลีย
่ ตำ�แหน่งงานเพิม
่ ขึน
้ ปีละ 9,893
ตำ �แหน่ งงาน) โดยพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ จะมี ก ารจ้ า งงานมากที ่ ส ุ ด
ประมาณ 143,570 ตำ�แหน่งงาน (มากกว่าตำ�แหน่งงานในประเทศไทย
ประมาณ 2 เท่า) รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล 89,804 ตำ�แหน่งงาน
(มากกว่าตำ�แหน่งงานในประเทศไทยเล็กน้อย)
เมือ
่ เปรียบเทียบการจ้างงานโดยตรงของพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศลุ่มน้ำ�โขงทั้ง 5 ประเทศ (รวมประเทศไทย) พบว่า ประเทศที่จะมี
การจ้างงานมากทีส
่ ด
ุ ใน ปี พ.ศ. 2593 คือ เวียดนาม 176,658 ตำ�แหน่ง
งาน รองลงมาคือ ไทย 172,164 ตำ�แหน่งงาน เมียนมาร์ 72,066 ตำ�แหน่ง
งาน ลาว 34,236 ตำ�แหน่งงาน และกัมพูชา 23,744 ตำ�แหน่งงาน
ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ หากประเทศไทยจะสามารถมีส่วนร่วมในการทำ�งานใน
ตำ�แหน่งงานในประเทศเพื่อนบ้านราวร้อยละ 10 เราก็จะมีตำ�แหน่งงาน
เพิ่มขึ้นกว่า 30,000 ตำ�แหน่ง (หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ตำ�แหน่ง
งาน/ปี) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ศักยภาพในการจ้างงานของพลังงานหมุน
เวียนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเราพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็ม
รูปแบบ (หรือพลังงานหมุนเวียน 100%) และมองตลาดการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาค
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ที่มา: จากการคำ�นวณ

ตารางที่ 8 ประมาณการณ์การจ้างงานในสถานการณ์พลังงานหมุนเวียน 100% ของ
ประเทศลุ่มน้ำ�โขง 4 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2593
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ที่มา: จากการคำ�นวณ
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การจ้างงานโดยอ้อม
เนื่องจากการผลิต
และบริการของโซล่าร์เซลล์
ในประเทศไทย
นอกเหนือจากการจ้างงานโดยตรงทีไ่ ด้กล่าว
ถึงโดยละเอียดแล้ว พลังงานหมุนเวียนยังมีศก
ั ยภาพ
ในการช่วยให้เกิดการจ้างงานทางอ้อมได้อีก ซึ่ง
มิได้คำ�นวณรวมในรายงานการศึกษาชิ้นนี้ แต่จะ
ขอกล่าวถึงลักษณะการจ้างงานโดยอ้อมที่สำ�คัญ
ไว้ 6 ประเด็นคือ

©Tadchakorn Kitchaiphon / Greenpeace
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1

การผลิตเซลล์ และแผงโซล่าร์เซลล์
จากการสำ�รวจข้อมูลของกระทรวงพลังงานในปี พ.ศ. 2558
พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผูผ
้ ลิตแผงโซล่าร์เซลล์น�ำ เข้าวัตถุดบ
ิ เข้าประกอบ
เช่นเซลล์ แผ่นเวเฟอร์ และวัตถุดบ
ิ ในการทำ�โครงอลูมเิ นียมโดยการสำ�รวจ
ได้อ้างอิงจากฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพิจารณา
เพียงส่วนของการผลิตและประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ไม่รวมอุปกรณ์อน
่ื ๆ
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า พบว่าในประเทศไทยมีผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์
ทั้งสิ้น 12 ราย ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตเซลล์รวม 924 เมกะวัตต์ต่อปี และมี
กำ�ลังการผลิตแผงโซล่าร์เซลล์รวม 4,009 เมกะวัตต์ต่อปีซึ่งก่อให้เกิด
การสร้างงานทั้งสิ้น 2,506 ตำ�แหน่งงาน

2

การจ้างงานในโครงการ “โซลาร์ รูฟท็อป”
รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อย่างเสรี (โครง
การนำ�ร่อง) โดยมีการกำ�หนดปริมาณรวม 100 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ของ
การไฟฟ้านครหลวง 50 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมภ
ิ าค 50 เมกะวัตต์
โดยกำ�หนดสัดส่วนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลัง
คาบ้านอยูอ
่ าศัย 20 เมกะวัตต์ และติดตัง
้ บนอาคารธุรกิจ 80 เมกะวัตต์
มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 32.72 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการจัดตั้งระบบ
และเชือ
่ มต่อกับระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าซึง
่ กำ�หนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31
มีนาคม 2560 (ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน)
จากการศึกษาเมือ
่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 พบว่าหากคิดโดย
เฉลีย
่ ครัวเรือนและผูป
้ ระกอบการติดตัง
้ โซลาร์รฟ
ู ท็อป ขนาด 5 กิโลวัตต์
จะมีการใช้แรงงานเพื่อติดตั้งระบบ จำ�นวน 5 คน ใช้เวลาติดตั้ง 2 วัน
คิดเป็นใช้แรงงาน 10 คน-วัน ส่วนแรงงานในการดูแลรักษาระบบ ใช้
จำ�นวน 2 คน ใช้เวลา 1 วัน จำ�นวน 2 ครั้งต่อปี รวมเป็น 4 คน-วัน ต่อ
ปี และหากคิดว่าใน 1 อำ�เภอ มีครัวเรือนและผูป
้ ระกอบการติดตัง
้ โซลาร์
รูฟท็อป ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำ�นวน 600 จุด หรือคิดเป็น 3 เมกะวัตต์ ก็
จะเกิดการจ้างแรงงานเพื่อติดตั้งระบบจำ�นวน 6,000 คน-วัน มีการ
จ้างแรงงานในการดูแลรักษาระบบจำ�นวน 2,400 คน-วัน ต่อปี หรือ 8
คนต่อปี (คำ�นวณที่มีวันทำ�งาน 300 วันต่อปี) และหากคิดว่าในอนาคต
จะมีการรับซือ
้ ไฟฟ้าจากโซลาร์รฟ
ู ท็อปทัง
้ ประเทศจำ�นวน 3,000 เมกะวัตต์
ก็จะเกิดการจ้างแรงงานเพื่อติดตั้งระบบจำ�นวน 6,000,000 คน-วัน
(หรือ 20,000 ตำ�แหน่งงาน) และมีการจ้างแรงงานในการดูแลรักษา
ระบบจำ�นวน 8,000 ตำ�แหน่งงาน
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3

การจ้างงานในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแผงโซลาร์เซล
ในอนาคต แผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะสามารถนำ�
กลับมาใช้ซ�ำ้ ได้ โดยผ่านกระบวนการเฉพาะทางเคมี ปัจจุบน
ั มีการดำ�เนิน
การเช่นนี้ที่ประเทศอินเดีย และคาดว่าจะขยายไปยังประเทศต่างๆ ใน
อนาคต ซึง
่ กระบวนการนำ�เอาวัสดุกลับมาใช้ซ�ำ้ นีย
้ อ
่ มทำ�ให้เกิดการจ้าง
งานเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย แต่ยังไม่มีการประมาณการณ์การจ้างงานเพิ่ม
เติมในส่วนนี้

.
.
.

4

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�ระบบ
เผาไหม้สำ�หรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย
จากการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2561 พบว่ามีโรงงาน
ในประเทศไทย ทีเ่ ป็นทัง
้ ผูผ
้ ลิต ผูป
้ ระกอบ และผูจ
้ ด
ั จำ�หน่ายเครือ
่ งกำ�เนิด
ไอน้�ำ (Steam Boiler)ระบบเผาไหม้(Combustion System)แบบครบวงจร
ให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีสถานที่ตั้งในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 5
โรงงาน จากผู้ประกอบการหลัก 3 ราย ซึ่งทำ�ให้เกิดการจ้างงานรวม
668 ตำ�แหน่งงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�ระบบเผา
ไหม้ส�ำ หรับโรงไฟฟ้าชีวมวล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตำ�แหน่งหลักๆ คือ
ตำ�แหน่งบริหาร (Management) รวม 34 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 5
ของการจ้างงานทั้งหมด ตำ�แหน่งวิศวกรและช่างเทคนิค (Engineer
and Technician) รวม 94 คนคิดเป็นร้อยละ 14 ของการจ้างงาน
ทัง
้ หมด และตำ�แหน่งพนักงานฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ าร (Worker) รวม 540 คน
คิดเป็นร้อยละ 81 ของการจ้างงานทั้งหมด

5

การพัฒนาระบบสายส่งและระบบส่งไฟฟ้า
ธรรมชาติของพลังงานหมุนเวียนมีลักษณะกระจายศูนย์ (distributed generation) เนื่องจากแหล่งพลังงานมักมีขนาดเล็กกระจัด
กระจายตามแหล่งพลังงาน จึงทำ�ให้การพัฒนาสายส่งและระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้ามีความจำ�เป็นและอาจซับซ้อนมากกว่าปกติ เพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อความผันผวนและหลากหลายของการส่งผ่านพลังงาน
ไฟฟ้าในระบบโดยปกติแล้วระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะถูกจัดการและ
ควบคุมทีส
่ ถานียอ
่ ยไฟฟ้า (power substation) ผ่านระบบควบคุมทาง
ไกล แต่ละสถานีจะมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ 50 MVA ขึ้นไป การจ้าง
งานต่อเนื่องสำ�หรับสถานีย่อยไฟฟ้าจะประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
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การก่อสร้างสถานีย่อย ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างราว 18 เดือน
โดยใช้คนงานก่อสร้างราว 60 คน ในช่วง 12 เดือนแรก และ ใน
ช่วง 6 เดือนหลัง จะใช้คนงานก่อสร้าง 20 คน และช่างเทคนิค
และวิศวกรอีก 30 คน
การดำ�เนินการสถานี แม้ว่าสถานีส่วนใหญ่จะใช้ระบบควบคุม
ระยะไกล แต่ก็ยังมีความจำ�เป็นในการจ้างผู้ควบคุมสถานีอีก
อย่างน้อย 1 ตำ�แหน่ง สำ�หรับดูแลและตอบสนองในสภาวะพิเศษ
นอกจากนีย
้ ง
ั มีการจ้างการจ้างงานโดยอ้อมทีเ่ กิดขึน
้ จากระบบ
จัดการไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ประกอบด้วยการ
ออกแบบ วิจย
ั ผลิตอุปกรณ์ และ ดำ�เนินการ ในส่วนต่าง ๆ และ
ระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อจัดการกับความผันผวนของความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เช่น การสูบกลับ (Pump Energy
Storage) หรือแบตเตอรีระดับกริด (Grid Battery) ที่ต้องมีทั้ง
การผลิต ติดตั้ง ดำ�เนินการ และบำ�รุงรักษา
จากข้อมูลโรงงานผลิตแบตเตอรรีของบริษัทเทสล่า (Giga
factory) พบว่าสามารถผลิตแบตเตอรีได้ 50,000 เมกะวัตต์
ชั่วโมงต่อปี ต้องใช้คนงานก่อสร้างอย่างน้อย 600 คน-วัน
และมีการจ้างงานประจำ�อีกอย่างน้อย 850 ตำ�แหน่ง แม้ว่าจะมี
เครื่องจักรและหุ่นยนต์จำ�นวนมากในโรงงาน

6

การผลิตวัตถุดิบสำ�หรับพลังงานชีวมวล
การผลิตวัตถุดิบสำ�หรับชีวมวลเป็นขั้นตอนสำ�คัญที่มีการใช้
แรงงานค่อนข้างมาก และเกีย
่ วพันกับเกษตรกรจำ�นวนมาก แต่เนือ
่ งจาก
กระบวนการผลิตวัตถุดิบสำ�หรับชีวมวลมักเป็นขั้นตอนเดียวกับการ
ผลิตผลผลิตการเกษตร จึงไม่สามารถแยกแรงงานที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดบ
ิ สำ�หรับพลังงานชีวมวลออกมาเป็นการเฉพาะได้งา่ ยนัก รายงาน
ฉบับนี้ จึงไม่วิเคราะห์การจ้างงานโดยตรงสำ�หรับการผลิตวัตถุดิบชีว
มวลได้ข้อมูลจากสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ให้เห็นว่า ในปี พ.ศ.
2560 เกษตรกรทีป
่ ลูกพืชซึง
่ เป็นวัตถุดบ
ิ หลักชีวมวล 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว
ยางพารา ปาล์ม น้ำ�มัน และอ้อย จะมีจำ�นวนร่วมกัน 5,826,000 ครัว
เรือน ผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิดมีมูลค่าที่ฟาร์มรวมกัน 688,580
ล้านบาท ตามข้อมูลของสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในปี พ.ศ.
2562 การผลิตพลังงานชีวมวลจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าได้ถึง 41,813
ล้านบาท หรือเท่ากับพลังงานชีวมวลจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่เกษตรกรขาย
ได้ถึงร้อยละ 6.1 หรือเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน 5.8 ล้าน
ครัวเรือน ได้ประมาณ 7,176 บาท/ครัวเรือน
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การจ้างงานทางอ้อมจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน เป็น
งานที่มีคุณค่า (Decent
Works) หรือไม่ ?
นอกเหนือจากการประมาณการณ์การจ้างงานโดยตรงที่เป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณแล้ว รายงานฉบับนี้ ยังต้องการจะตอบคำ�ถามด้วย
ว่า พลังงานหมุนเวียนเป็นงานที่มีคุณค่าหรือไม่? โดยพิจารณาทั้งใน
แง่ของความมั่นคง สภาพการทำ�งาน ความก้าวหน้าในการทำ�งาน
งานที่มีความหมาย การรวมตัวกัน และผลตอบแทนจากการทำ�งาน
ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นพบทั้งแง่บวกและแง่ลบของงานที่มีคุณค่า

พลังงานหมุนเวียน เป็นงานที่มีคุณค่า หรือไม่ ?

+

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง มีสัญญารับซื้อ การแข่งขันไม่ได้
เข้มข้นมากนัก ต้นทุนค่าแรงงานไม่ใช่ต้นทุน
หลักของอุตสาหกรรม
โดยภาพรวมเป็นการทำ�งานที่มีความเสี่ยง
และความยากลำ�บากในการทำ�งานไม่มากนัก

สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการใน
พื้นที่ได้
ได้ทำ�งานอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมน เป็นงานที่มี
ภาพลักษณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็น
นวัตกรรม

ได้รับผลตอบแทนจากการทำ�งานที่ดี

-

ความมั่นคง

งานที่ไม่ต้องการทักษะฝีมือ อาจถูกทดแทน
โดยเครื่องจักรได้ง่าย เช่น การดูแลทำ�ความ
สะอาดแผงโซล่าเซลล์ การลำ�เลียงเชื้อเพลิง
ชีวมวล

สภาพการทำ�งาน

การทำ�งานบางส่วนยังมีความเสี่ยงด้านสิ่ง
แวดล้อม และความปลอดภัย เช่น ฝุ่น เสียง
กลิ่น การทำ�งานในสถาพอับอากาศ

ความก้าวหน้า
งานมีความหมาย

ยังไม่มีการกำ�หนด/พัฒนามาตรฐานเส้น
ทางความก้าวหน้าในงาน (หรือ career
path) ที่ชัดเจน
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนบางรายยังมีข้อ
พิพาท/ความขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงภาพ
ลักษณ์ที่ไม่ดี

ในด้านบวกพลังงานหมุนเวียนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้อง
การอย่างต่อเนื่อง มีสัญญารับซื้อ การแข่งขันไม่ได้เข้มข้นมากนัก ผล
ตอบแทนจากการทำ�งานค่อนข้างดี (เฉลี่ย 500-900 บาท/วัน) ต้นทุน
ค่าแรงงานไม่ใช่ต้นทุนหลักของอุตสาหกรรม จึงถือว่ามีความเสี่ยงไม่
มากนัก นอกจากนี้ ในภาพรวม การทำ�งานในพลังงานหมุนเวียนเป็น
งานมีความเสี่ยงและความยากลำ�บากในการทำ�งานไม่มากนัก ทั้งเป็น
งานที่มีภาพลักษณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นนวัตกรรมและมี
ความก้าวหน้าที่จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการใน
พืน
้ ทีไ่ ด้ รวมถึงการกระจายพลังงานหมุนเวียนยังช่วยให้สามารถทำ�งาน
อยู่ใกล้บ้านอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในด้านลบ พบว่า จำ�นวนแรงงานในการผลิต
พลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 40 ของการจ้างงานทั้งหมด เป็น
แรงงานที่ไม่ต้องการทักษะฝีมือ อาจถูกทดแทนโดยเครื่องจักรได้ง่าย
เช่น การทำ�ความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ การลำ�เลียงเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นต้น รวมถึงยังไม่มก
ี ารกำ�หนด/พัฒนามาตรฐานเส้นทางความก้าว
หน้าในงาน (หรือ career path) ที่ชัดเจน นอกจากนี้ การทำ�งานบาง
ส่วนยังมีความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น ฝุ่น เสียง
กลิ่น การทำ�งานในสภาพอับอากาศ เป็นต้น ตัวแรงงานเองก็ยังขาด
การรวมตัวกัน รวมถึงผูผ
้ ลิตพลังงานหมุนเวียนบางรายยังมีขอ
้ พิพาท
/ความขัดแย้งกับชุมชน รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับชุมชนโดยรอบ

ผลตอบแทน
สิทธิของแรงงาน
25

ยังขาดการรวมตัวกันของแรงงาน
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05
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของพลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาการจ้างงาน
และการสร้างงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าในหลายลักษณะ อย่าง
ไรก็ดี การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนยังจำ�เป็นต้อง
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ โดยแบ่งข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.
การวางแผนพลังงาน
การวางแผนพลังงาน รวมถึงการจัดทำ�แผนพัฒนากำ�ลังการ
ผลิตไฟฟ้า ควรมีการนำ�ประเด็นเรือ
่ งการจ้างงานโดยตรงของพลังงาน
หมุนเวียนเข้าไปร่วมวิเคราะห์ในการจัดทำ�แผนฯ ดังต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของอัตราการจ้างงานของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนกับพลังงานจากซากดึกดำ�บรรพ์มีผล
อย่างมาก ต่อปริมาณการจ้างงานโดยภาพรวม ในปัจจุบัน
และในอนาคต ดังนั้น การวางแผนพัฒนากำ�ลังการผลิต
ไฟฟ้าจึงควรนำ�อัตราการจ้างงานโดยตรงของพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภทมาใช้ในการวางแผนประกอบด้วย
2. การนำ�ปริมาณการจ้างงานมาคิดร่วมด้วย ทำ�ให้การวาง
แผนพลังงานไฟฟ้ามีลักษณะที่เป็นบูรณาการมากขึ้น เพราะ
มีการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจการลงทุนในภาคพลังงาน
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า กับผลประโยชน์ทางสังคมจาก
การมีงานทำ� นอกจากนั้น การวิเคราะห์ดังกล่าวยังมีส่วน
ช่ ว ยในการวางแผนพั ฒนาการศึ ก ษาและกำ � ลั ง คนในการ
พัฒนาพื้นที่ด้วย
3. การวางแผนพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ควรวางแผนโดย
เชื่อมโยงกับประเทศในลุ่มน้ำ�โขง เพราะจะเห็นถึงขนาดตลาด
ทีก
่ ว้างขวางขึน
้ และสามารถช่วยในการวางแผนพัฒนากำ�ลัง
คนทางด้านพลังงานหมุนเวียนในอนาคตได้ดีขึ้นด้วย
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2.

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
โอกาสการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยมีแนวโน้มทีจ
่ ะเพิม
่ มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ
ในอนาคต ดังนัน
้ นโยบายการศึกษาเพือ
่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะแรงงานเพือ
่ รองรับการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิง
่ การพัฒนาการศึกษาเพือ
่
ให้เกิดทักษะด้านต่างๆที่จำ�เป็นสำ�หรับอุตสาหกรรมใหม่นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 เรื่องดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม หรือ HSE (Health, Safety
and Environment) สำ�หรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ เพือ
่ เตรียมความพร้อม
ในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆของตนเองและเพื่อนร่วมงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้
เพือ
่ สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัยตลอดเวลาสำ�หรับทุกคน
2. การพัฒนาหลักสูตรด้านการบำ�รุงรักษาทวีผลทีท
่ ก
ุ คนมีสว
่ นร่วม หรือ TPM (Total Preventive
Maintenance)สำ�หรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ในการตรวจสอบระบบการทำ�งานการผลิตพลังงานหมุนเวียนในภาพรวม ให้พร้อมเดินเครื่องอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งต้องการทักษะการรับรู้การเสื่อมสภาพได้อย่างแม่นยำ� และทำ�การบำ�รุงรักษาได้
ทันเวลา อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนให้ท�ำ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอยู่ตลอดเวลา
3. การพัฒนาหลักสูตรด้านระบบพลังงานหมุนเวียน ที่เกิดการส่งเสริมให้บุคลากรทุกเพศทุกคนได้
มีโอกาสทำ�งานในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้ทำ�งานที่มีความสามารถในการผลิตมีค่า
ตอบแทนที่เป็นธรรม มีเสรีภาพความเสมอภาคความปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมกันสำ�หรับทุกเพศ
4. การพัฒนาบุคลากรที่ทำ�งานในระบบอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้ว ให้กลับมาเก็บเกี่ยว
องค์ความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ความปลอดภัย และอื่นๆ ที่ขาดหายไป ผ่านหลักสูตร
ระยะสั้น (Short Course)
5. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจย
ั และพัฒนา(Research and Development) สำ�หรับอุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การวิจัยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบการบริหารพลังงานหมุนเวียนแบบSmart Grid การวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้
ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงการวิจัยเพื่อการออกแบบโรงงานพลังงาน
หมุนเวียนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง (Plant Design) การวิจย
ั เพือ
่ การพัฒนาฝีมอ
ื แรงงานระดับสูงด้าน
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
6. การสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาในประเทศไทยทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพในการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงานหมุนเวียน กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาหลักสูตรสำ�หรับ
บุคลากรในระบบอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสำ�หรับประเทศในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม) เพื่อเพิ่มการจ้างงานในประเทศเหล่านี้
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3.

ข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา
จากผลการวิจย
ั การจ้างงานพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
ที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วพบว่า มีข้อเสนอแนะ
ที่สำ�คัญและเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านการจัดการศักยภาพพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนดังนี้
ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่ามีความจำ�เป็นที่ต้องนำ�องค์ความรู้ที่
เกีย
่ วข้องกับพลังงานหมุนเวียนในมิตต
ิ า่ งๆ หลอมรวมเข้าไปในรายวิชา
ทีส
่ อดคล้องกับหลักสูตรเพือ
่ การสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบ
ั นักศึกษา สามารถ
ทำ�ได้ทั้งรายวิชาเอกเลือกหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาพื้นฐานการศึกษา
ทัง
้ นีม
้ จ
ี ด
ุ มุง
่ หมายเพือ
่ สร้างมุมมองทีถ
่ ก
ู ต้องและเกิดทักษะการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลังงานหมุนเวียนได้อย่างเป็นระบบ
ขณะที่คณะ สำ�นัก หรือวิทยาลัย ฯลฯ ที่จัดการศึกษาหลักสูตร
ด้านพลังงานหมุนเวียนหรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรง มีความจำ�เป็น
ในการสร้างการเรียนรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการความปลอดภัยและการ
จัดการสภาพแวดล้อมของพลังงานหมุนเวียน ให้กับนิสิต นักศึกษาที่
เป็นกลไกการขับเคลื่อนที่สำ�คัญการพัฒนาด้านนี้ซึ่งจะทำ�ให้คนกลุ่มนี้
มีทักษะที่เพิ่มเติมมากกว่าทักษะเชิงวิชาชีพเพียงมิติเดียว และเมื่อเข้าสู่
การทำ�งานจริงทักษะดังกล่าวจะสามารถบูรณาการร่วมกันเพื่อการใช้
ประโยชน์ได้ และยังเป็นข้อได้เปรียบของบัณฑิตที่สำ�เร็จจากหลักสูตร
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
นอกจากหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ข้อค้นพบจากผลการ
วิจย
ั ยังสะท้อนถึงขีดความสามารถทีเ่ พิม
่ เติมของทรัพยากรมนุษย์กลุม
่
นี้ที่จำ�เป็นมากคือ การพัฒนาหลักสูตรที่มีการสร้างคนที่มีความเข้าใจ
ในการจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (smart
grid) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน
เร็ววันนี้ นอกจากนั้นการสร้าง วิศวกร นักเทคนิค หรือนักวิชาการ ที่มี
ความชำ�นาญด้านการออกแบบระบบพลังงานหมุนเวียน (plant design)
ซึง
่ มีความหลากหลายทัง
้ ประเภทของพลังงานและขนาดของการประกอบ
การ ก็มีความจำ�เป็นอย่างมากเช่นกัน

ผลตอบแทนที่ดีทั้งการจ้างงานรายบุคคลและระดับธุรกิจ ดังนั้นตลาด
ธุรกิจประเภทนี้เป็นอีกช่องทางที่ให้บัณฑิตที่สนใจสามารถเรียนรู้การ
เป็นผูป
้ ระกอบการได้ แต่ตอ
้ งมีความต่อเนือ
่ งของการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร รวมทั้งการให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative
Education) หรือ WIL (Work Integrated Learning) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นหรือความชัดเจนในเชิงการประกอบการก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ
อย่างแท้จริง
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ข้อเสนอจากผลการวิจัยการจ้างงาน
พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยต่อนโยบายการศึกษา ไม่ได้จำ�กัด
เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ บริบท และมิติ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน เช่น กลุม
่ ประเทศ CLMVซึง
่ ได้แก่ ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ยังเป็นโอกาสที่
สำ�คัญของการพัฒนาศักยภาพกำ�ลังคนด้านนี้อย่างมากอาจกล่าวได้
ว่าสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ในลักษณะของ
การเป็นหุน
้ ส่วนการพัฒนากำ�ลังคนเพือ
่ ความมัน
่ คงด้านพลังงานหมุน
เวียนของกลุ่มประเทศดังกล่าว.

`
ส่วนสำ�คัญที่มีต่อนโยบายด้านการศึกษาประการถัดมา คือ
การสร้างทักษะการประกอบการให้กบ
ั บัณฑิต เพือ
่ นำ�ไปสูผ
่ ป
ู้ ระกอบการ
รายใหม่ที่มีศักยภาพ จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจประเภทนี้มี

© Kate Davison / Greenpeace

31

32

สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน มีผลบวกต่อการพัฒนาท้องถิน
่
ในหลายด้าน ทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ มาสร้างเป็นงานและ
รายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึง สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนากำ�ลังคนของท้องถิ่น
ในระยะยาว

ท้องถิน
่ จึงควรมองการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน ในลักษณะของ
การกระจายโอกาสและการกระจาย
อำ�นาจอย่างบูรณาการ

”

โดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ทางด้านพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง และมีการพัฒนางาน เศรษฐกิจ และกำ�ลังคน เป็นเป้าหมาย
สำ�คัญของการพัฒนา
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