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บทคัดย่อ 

 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงมาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 
กล่าวคือ แหล่งพลังงานสิ้นเปลืองจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ ามัน  ทั้งนี้ 
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นผลให้ปริมาณส ารองของทรัพยากรดังกล่าว
ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต 
ประกอบกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่เป็นอันตรายต่อ 
การด ารงชีวิต ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ในปัจจุบัน  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นานาประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน าไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” อย่างแท้จริง  โดยมาตรการที่ถูก
น ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาประการหนึ่ง คือ การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองให้มากขึ้น  อันหมายรวมถึงการส่งเสริมและ
ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สามารถให้
พลังงานได้ตลอดเวลา และสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าได้
อย่างหลากหลายตามระดับอุณหภูมิความร้อนอีกด้วย 

ประเทศไทยแม้จะมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค แต่กลับ
ไม่ได้รับความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภาครัฐเท่าที่ควร  การใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยส่วนใหญ่จึงจ ากัดอยู่เพียงการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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การอาบหรือแช่เพ่ือบรรเทาและบ าบัดรักษาโรคเท่านั้น  ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งพลังงาน
แต่ละแห่ง อันจะก่อให้เกิดความสูญเปล่าในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาทั้งด้านนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย ให้สามารถเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ และเกิด
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริม
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และเพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่น
และการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชน  ซึ่งการประกอบกิจการพลังงานความร้อนใต้พิภพต้องมี
การส ารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง เพ่ือก าหนดแหล่งพลังงานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเงินลงทุนสูง  
ดังนั้น หากปราศจากการก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมที่ชัดเจนจากภาครัฐ 
ย่อมเป็นการยากที่เรื่องดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จ  ประเทศชั้นน าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพทั้ง 4 ประเทศข้างต้น ต่างก็อาศัยนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริม ควบคุม 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งสิ้น โดยแต่ละประเทศได้มีการตรากฎหมายเฉพาะ
ขึ้นใช้บังคับเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยค านึงถึง
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่ถูก
ก าหนดไว้ เช่น การก าหนดหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง การก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์จะลงทุน การก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในการด าเนินการ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การค้ าประกันเงินกู้โดยรัฐบาล การจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและครอบครัว การป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเต็มตามศักยภาพของแหล่งพลังงาน
แต่ละแห่ง  จึงเห็นควรเสนอแนะให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ได้มีการด าเนินการและประสบความส าเร็จมาแล้วในหลายประเทศ  
เพ่ือให้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาทีย่ั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, demand of electricity energy tends to worldwide increase and 

most of natural resources for electricity generation are still from non-renewable 
resources, namely non-renewable energy from fossil fuels consisting of natural gas, 
coal, and oil. Consequently, continuous electricity generation using fossil fuels for a 
long time results in the great decrease in reserved quantity of those resources and 
directly causes the future energy security problem. Furthermore, electricity generation 
process also causes pollution hazardous to living and environment and being one of 
essential causes of global warming in the present time. According to the mentioned 
situations, each of many countries all over the world, including Thailand, pays the 
great attention to the problem solving to create the genuine “sustainable 
development” by applying one of problem solving measures, namely increasing more 
proportion of using various renewable energies safe to environment, instead of non-
renewable energy. This includes promotion and control of electricity generation using 
geothermal energy, a kind of renewable energy that can forever generate energy and 
can be directly utilized for other various purposes, according to the temperature levels, 
beside electricity generation.   
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Though there are scattered sources of geothermal energy in every region 
of Thailand, they do not interest the public sector for utilization promotion and 
development as they should do. Most geothermal energy is limitedly developed to 
be only touring attractions, places for people to take a bath or soak to relieve and 
cure some diseases, which does not conform to the potential of each energy source 
and results in the waste in energy utilization. Thus, this thesis was to study and analyze 
the problems of policy and laws for promoting and regulating electricity generation 
using geothermal energy in Thailand, comparing to the USA, Republic of the 
Philippines, Republic Indonesia, and New Zealand, and to propose the proper legal 
measures for utilizing geothermal energy of Thailand to become a new form of 
alternative energy and result in worthwhile and efficient utilization without any 
hazardous impact on environment. 

The results of analysis revealed that there were no concrete and sufficient 
policy and laws for promoting and regulating utilization of those energies in Thailand 
to create confidence and motivation in investment from private sector. Running 
geothermal energy business needed survey and potential evaluation of each energy 
source to determine energy source and appropriate technology in electricity 
generation, which had to use specific technology and specialists and a lot of money 
for investment. So, if there was no determination of clear policy and legal measures 
for promotion from public sector, the mentioned issues were hardly successful. Each 
of four leading countries mentioned above using geothermal energy in electricity 
generation used policy and legal measures for promoting, regulating, and motivating 
the investment from private sector. Each country had legislated the specific laws for 
enforcement proper to specific characteristics and qualifications of geothermal energy 
by regarding the principles of natural resource conservation and environment 
management by determining legal measures such as determination of organizations 
with direct authority and responsibility for those issues, determination of investor’s 
qualifications, determination of criteria for accessing energy sources, participation of 
people and communities in performance, provision of privilege on taxation, 
governmental guarantee of loans, establishment of promotion fund, provision of privilege  
for foreign specialists and families, prevention of environmental impact, etc.. 
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Thus, to promote and regulate the efficient electricity generation using geothermal 
energy of Thailand and to promote worthwhile utilization of full potential of each 
energy source, the recommendations were that there should be legislation of the 
specific law on promoting and regulating electricity generation using geothermal energy 
including other utilizations to determine the various measures successfully applied in 
other countries, so that the geothermal energy could become an alternative for energy 
security creation, economic opportunity increment, and promotion of sustainable 
development of Thailand in the future. 

 

Keywords: Renewable Energy, Geothermal Energy, Electricity Production, Legal Measures 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนในการศึกษาเรื่อง “พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ” ภายหลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ที่น าเสนอถึงประโยชน์ของพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ทั้งการน ามาผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รายการดังกล่าวท าให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะน าเรื่องพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มาศึกษาและน าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ โดยหวังว่าข้อมูลทางวิชาการและมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ 
ที่ผู้เขียนได้ศึกษาและน าเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้เกิด
การน าพลังงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ผู้เขียนขอขอบคุณคณะผู้จัดท ารายการที่
น าเสนอเรื่องราวดี ๆ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ความตั้งใจของผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ผู้เขียนต้อง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้วิชาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เขียนและผู้เรียนทุกคนได้ร่วม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การศึกษาพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน และต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ณรงค์  ใจหาญ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ศาสตราจารย์ 
ดร. บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ศาสตราจารย์ ดร. อ านาจ  วงศ์บัณฑิต อดีตอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ  มีช านะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาเสียสละเวลา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ และจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณครอบครัว นายประสิทธิ์  ร่มรื่น บิดา  นางสุวลี  ร่มรื่น 
มารดา และนางสาวธนาพร  ร่มรื่น พ่ีสาว ที่เป็นก าลังสนับสนุนผู้เขียนในทุกด้านด้วยดีเสมอมา  
ทุกครั้งที่ทุกอย่างดูจะวุ่นวาย ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง จนผู้เขียนรู้สึกหนัก รู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อ และมี
น้ าตาในบางครั้ง  ความรักและก าลังใจจากครอบครัวคือสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เขียนรู้สึกว่ายังไหวและอยาก
ไปต่อ หากปราศจากซึ่งความรักและก าลังใจจากครอบครัวแล้ว ผู้เขียนคงไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้  ขอบคุณกอดอุ่น ๆ  ขอบคุณรักที่มากมาย  ขอบคุณก าลังใจ
มหาศาลที่มอบให้ผู้เขียนตั้งแต่ยังเล็กกระทั่งเติบใหญ่จนทุกวันนี้  ขอบคุณที่เชื่อมั่น  ขอบคุณที่ไม่เคย
กดดัน  ขอบคุณที่ท าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า “เราไม่จ าเป็นต้องบินให้สูงกว่าใคร แค่บินให้ถึงจุดหมาย
และมีความสุขก็เพียงพอ” 
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ขอบคุณพ่ี ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รหัส 55 ทุกคนที่หยิบยื่นมิตรภาพ รอยยิ้ม ความรู้สึกดี ๆ ความเป็นพ่ีน้อง ความเป็นเพ่ือน และ 
ความช่วยเหลือต่าง ๆ นานาที่หลั่งไหลมาไม่เคยขาดสาย  นับเป็นความโชคดีของผู้เขียนที่ได้มีโอกาส
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สวล. 55 ที่น่ารัก  ทุกคนท าให้ความรู้สึกยากล าบากในการเรียนและ 
การท าวิทยานิพนธ์กลายเป็นเรื่องสนุกและท้าทายเมื่อเราสู้ไปด้วยกัน 

ขอบคุณ “เพ่ือน” ผู้เป็น “กัลยาณมิตร” ของผู้เขียนทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างกันเสมอ 
คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ทุกครั้งแม้มิได้ร้องขอ ขอบคุณที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะได้แม้ขณะก าลัง
ร้องไห้อยู่ ขอบคุณที่เอ้ือเฟ้ือ ขอบคุณที่รับฟัง ขอบคุณที่เป็นก าลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้กันและกัน
มาโดยตลอด ปัญหาทุกอย่างดูเบาบางลงและมีทางออกเสมอ เมื่อมี “เพ่ือน” ผู้เป็น “กัลยาณมิตร” 
ช่วยคิด ช่วยแก้ ช่วยแบ่งเบา ขอบคุณทุกคนจากใจจริง ๆ  

ขอบคุณผู้บังคับบัญชา เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคนที่สนับสนุนผู้เขียนทั้งในเรื่องการท างาน การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ การต้อง
รับผิดชอบหน้าที่การงานไปพร้อม ๆ กับการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกอย่างก็
ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยความเข้าใจและความช่วยเหลือจากทุกคน ขอบคุณอย่างมากจริง ๆ 

ขอบคุณห้องสมุดรัฐสภา ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์  หอสมุดปรีดี  พนมยงค์   
และหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ ขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลวิชาการที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนในการศึกษาค้นคว้า ทั้งข้อมูลภายในประเทศและข้อมูล
ต่างประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกท่านที่ให้ค าแนะน าในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ ได้ท าการศึกษา และ
เผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ผู้เขียนได้น ามาศึกษา 
วิเคราะห์ กระทั่งท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ดังท่ีผู้เขียนตั้งใจไว้ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการบ้างไม่มาก 
ก็น้อย คุณความดีและประโยชน์ทั้งหมดของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบให้แก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
หากมีความผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 นางสาวบัณฑิยา ร่มรื่น  
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2.2.2 การเกิดพลังงานความร้อนใต้พิภพ 13 
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2.2.4 ลักษณะของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่พบในโลก 14 

2.2.4.1 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามลักษณะ 15 
  การเกิดพลังงานความร้อน  
(1) แหล่งที่เป็นไอน้ าส่วนใหญ่ (Steam Dominated) 15 
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2.2.4.2 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บ 16 
(1) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิต่ า 16 
(2) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิปานกลาง 16 
(3) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิสูง 16 

2.2.5 การส ารวจเพื่อพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 17 
2.2.5.1 การส ารวจทางธรณีวิทยา 17 
2.2.5.2 การส ารวจทางธรณีเคมี 17 
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     (double flash power plant)  
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2.2.6.2 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  24 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
พลังงานถือเป็นทรัพยากรที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  และการด ารงชีวิตของมนุษย์   
ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลก  ซึ่งแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustion Natural Resources) หรือพลังงานสิ้นเปลือง อันหมายถึง  
พลังงานที่ได้จากฟอสซิล กล่าวคือ ก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหิน  และน้ ามัน1  ซึ่งที่ผ่านมาทุกประเทศ 
ทั่วโลกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือน าทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
และใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน  ๆ อย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้   
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้จะถูกน ามาใช้จนหมดสิ้นไปจากโลก โดยเฉพาะน้ ามันปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติ2  ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน  นอกจากนี้ กระบวนการ
ผลิตพลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวในขั้นตอนต่าง ๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจแหล่ง
พลังงาน  ขั้นตอนการขุดเจาะหรือการสกัดพลังงาน ขั้นตอนการใช้งาน และบางกรณีอาจรวมถึง
ขั้นตอนการจัดการกับของเหลือทิ้ง เช่น เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน3 ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming) อีกด้วย4   
จากสถานการณ์ดังกล่าว  ส่งผลให้นานาประเทศทั่วโลกเกิดความตื่นตัวในการแสวงหา และพัฒนา
พลังงานจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดไป หรือพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 

                                           
1 ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, “การใช้ไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.eppo.go.th/ 
power/power2554.pdf 

2 พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์, พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ 
และความยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), น.5. 

3 เพ่ิงอ้าง, น.67. 
4 เพ่ิงอ้าง, น.6. 
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานความร้อน 
ใต้พิภพ เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตพลังงานทดแทน ลดการใช้ และการพ่ึงพาพลังงาน 
ที่ได้จากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง  ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความตื่นตัวในการแสวงหา และพัฒนาพลังงาน
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกัน โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในหลากหลายรูปแบบ  แต่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  แหล่งพลังงานหมุนเวียนบางประเภท ไม่ได้ รับความสนใจ 
ในการพัฒนาจากภาครัฐมากนัก  โดยเฉพาะพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน  
ประเภทหนึ่งที่มีการส ารวจพบแหล่งพลังงานกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศ
ไทย5  ซึ่งการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยเฉพาะการน ามาผลิตไฟฟ้านั้นแทบไม่ก่อ
มลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อย่างใด  อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพยังสามารถ
ผลิตพลังงานได้ประมาณ 90% ตลอดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผลิต
พลังงานได้ 65-75%6  นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อจ ากัดด้านสภาพอากาศดังเช่นพลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานลม  หรือพลังงานคลื่น  เนื่องจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงาน 
ได้ตลอดเวลา  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า พลังงานดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาในระดับ
นโยบายอย่างจริงจัง  เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน 

นอกจากในระดับนโยบายแล้ว ยังไม่มีกฎหมายใดที่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริม 
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้าไว้เป็นการเฉพาะ 
อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ ในหลายประเทศทั่วโลกที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ได้พยายามส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยสนับสนุนผ่านมาตรการทั้งในระดับนโยบาย 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เช่น สหรัฐอเมริกาได้มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี  
และก าหนดมาตรการในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องยาวนาน กระทั่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ 

                                           
5 วรนุช  แจ้งสว่าง, พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy), (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), น.157. 
6 กรีนพีซ, “พลังความร้อนใต้พิภพ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556, จาก http://www. 

greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/geothermal 
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ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก7  หากประเทศไทย 
มีการส ารวจและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างจริงจัง ในอนาคตประเทศไทย
อาจมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติแหล่งใหม่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สามารถช่วยลดภาระ
การน าเข้าพลังงานและตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน   นอกจากนี้ พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการน ามาผลิตไฟฟ้า กล่าวคื อ 
การน ามาใช้ประโยชน์โดยตรงได้อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้
ประโยชน์นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการลงทุนสูง  ดังนั้น การส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพของแหล่ ง
พลังงานแต่ละแห่ง  จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย
และกฎหมาย เพ่ือให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ โดยมาตรการในระดับ
นโยบายและกฎหมายนั้น จะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ  
แก่ภาคเอกชนในการเข้ามาส ารวจและลงทุน มาตรการในการควบคุมและการส่งเสริมจากภาครัฐ  
โดยยึดหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1. เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งการเกิดของพลังงาน 

ความร้อนใต้พิภพ ลักษณะของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ การส ารวจแหล่งพลังงาน  
ความร้อนใต้พิภพ ประโยชน์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ ศักยภาพของพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ของประเทศไทย และเทคโนโลยีในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการน ามาผลิตไฟฟ้า 

2. เพ่ือศึกษามาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการในระดับนโยบาย และมาตรการทางกฎหมาย ใน
การส่งเสริม พัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า  
และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงภายในประเทศไทย และต่างประเทศ 

3 . เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงภายในประเทศไทย  

                                           
7 Geothermal Energy Association, “2 0 1 3  Annual US Geothermal Power 

Production and Development Report,” Accessed July 2 0, 2 013, http://geo-energy. 
org/pdf/reports/2013AnnualUSGeothermalPowerProductionandDevelopmentReport_Final.pdf 
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4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมให้มีการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
มาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรและเต็มศักยภาพ ทั้งการน ามาผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
โดยตรง ภายใต้การก าหนดมาตรการในการควบคุมอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม  ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
1.3 สมมติฐานในการศึกษา 

 
1. พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถพัฒนาเพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าและใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงได้  ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพกระจายอยู่ทั่วประเทศ หากมีการส ารวจและพัฒนาอย่างจริงจังจะสามารถน า
พลังงานดังกล่าวมาใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง โดยไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาระการน าเข้าพลังงาน และลดการพ่ึงพาพลังงานสิ้นเปลือง  อีกทั้งยังสามารถน า
พลังงานความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืน หรือการเกษตรกรรมได้ตาม
ระดับอุณหภูมิของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง 

2. ประเทศไทยยังไม่มีนโยบาย และกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริม  
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรง ไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ซึ่งการจะส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพของแหล่งพลังงาน  
แต่ละแห่ง จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการในการสนับสนุนอย่างชัดเจน  ทั้งมาตรการในระดับ
นโยบาย และมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนการก าหนดมาตรการอย่างเหมะสมในการควบคุม 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อน 
ใต้พิภพในการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความส าเร็จ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
1 . ศึกษากรณีการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในการผลิตไฟฟ้า 

และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 
2. ศึกษาแนวคิดและหลักการในการส่งเสริม และพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือลดการ

พ่ึงพาพลังงานสิ้นเปลือง 
3. ศึกษามาตรการต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบาย และกฎหมาย ตลอดจนการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

4. ศึกษามาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือ  
การผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงโดยค านึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1.5 วิธีการศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จัดท าโดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย 

บทความ วารสาร เอกสารและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแนวคิด มาตรการต่าง ๆ  
ทั้งในระดับนโยบาย และกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์ 
อย่างอ่ืนโดยตรง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุป 
ในการเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยต่อไป  

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทราบถึงความส าคัญของพลังงาน แนวโน้มของการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 

ตลอดจนปัญหาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพ่ึงพาพลังงานสิ้นเปลืองที่
มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ทราบและเข้าใจในแนวคิดการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลือง บนพื้นฐานของแนวคิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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3. ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยเฉพาะประโยชน์ของพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ศักยภาพของพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย และเทคโนโลยีในการน า
พลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการน ามาใช้เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 

4. ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการในระดับนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพของประเทศไทย 

5. ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพของต่างประเทศ  

6. ทราบถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการส่งเสริมและควบคุมการ
ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 
2.1 ความทั่วไป 

 
ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการขนส่ง 

และภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานถึงร้อยละ 75 ของการใช้พลังงานของประเทศ  
และภาคบริการ ภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร มีสัดส่วนการใช้พลังงานรวมร้อยละ 25 ของการใช้
พลังงานของประเทศ  ในขณะที่ปริมาณส ารองพลังงานในประเทศลดลง  แหล่งพลังงานในประเทศ  
ซึ่งประกอบด้วย น้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลก็มีปริมาณลดลง ท าให้มี
การพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของการผลิตพลังงาน
ภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ หรือผลิตได้เพียง
ร้อยละ 50 ของความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศเท่านั้น1  นอกจากนี้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
ก็มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงต้องพ่ึงพาพลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่า 1 ใน 5 
ของก าลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ตลอดจนนักวิจัย 
ในมหาวิทยาลัยต่างมีข้อมูลตรงกันว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมากมายในการผลิตพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy : RE) กล่าวคือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ2 ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน และบรรเทาปัญหาการปล่อยมลพิษจากการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
2.1.1 ความหมายของพลังงาน 

กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยได้ให้นิยามค าว่า “พลังงาน” ไว้ใน
กฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

                                           
1 “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559,” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555, 

จาก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/037/1.PDF  
2 Jerome Rene Hassier, “นโยบายทุน เทคโนโลยี เปลี่ยนธรรมชาติเป็นพลังงานไม่รู้จบ,” : 

ฉบับที่ 41 2555 ผู้จัดการ 360 องศา น.57, แปลโดย เสาวนีย์  พิสิฐานุสรณ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน), เมษายน 2555). 
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พ.ศ. 2535 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และมาตรา 3  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ  ได้ให้นิยามค าว่า  
“พลังงาน”  “พลังงานหมุนเวียน”  และ  “พลังงานสิ้นเปลือง”  ไว้เหมือนกัน ดังนี้  

“พลังงาน”  หมายความว่า  ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจ
ให้งานได้  ได้แก่  พลังงานหมุนเวียน  และพลังงานสิ้นเปลือง  และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้
งานได้  เช่น  เชื้อเพลิง  ความร้อน  และไฟฟ้า  เป็นต้น 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง  พลังงานที่ได้จากไม้  ฟืน  แกลบ กากอ้อย  
ชีวมวล  น้ า  แสงอาทิตย์  ความร้อนใต้พิภพ  ลม  และคลื่น  เป็นต้น 

“พลังงานสิ้นเปลือง”  หมายความรวมถึง  พลังงานที่ได้จากถ่านหิน  หินน้ ามัน   
ทรายน้ ามัน  น้ ามันดิบ  น้ ามันเชื้อเพลิง  ก๊าซธรรมชาติ  และนิวเคลียร์  เป็นต้น 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพลังงานนั้นมีแหล่งก าเนิดจากหลายแหล่ง 
ซึ่งพลังงานที่ถูกน ามาใช้เป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นพลังงาน
ที่ได้จากถ่านหิน หินน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปไม่สามารถผลิตทดแทนได้ในชั่วอายุคน และมีปริมาณจ ากัด3  จากการส ารวจข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติพบว่า สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของโลก
ในอนาคต ทั้งที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในยานพาหนะทุกชนิดนั้น ยังคงใช้น้ ามัน ถ่านหิน  
และก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลักตามล าดับ4  ซึ่งพลังงานเหล่านี้ หากไม่ได้รับการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า ในอนาคตจะหมดสิ้นไป  ดังนั้น ปัจจุบันจึงได้มี 
การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน 
ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญได้จากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ 
และคลื่น เป็นต้น 

 
2.1.2 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นสาขาหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าในระดับสูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ  

                                           
3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “ทางเลือกคือทางรอด : พลังงานทางเลือก

เพ่ือทางรอดที่ยั่งยืนของอาเซียน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.aseangreenhub.in.th/ 
envinat-ac/th/developmentsection/103-development-2 

4 ตติยา  ใจบุญ, พลังงานธรรมชาติ : สุดยอดแห่งพลังงาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
ประพันธ์สาส์น, 2548), น.105. 
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ภาคครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22  ภาคธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17  กิจการขนาดเล็ก 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และอ่ืน ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ5 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยมี 
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.42 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.21  การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.29  การผลิตไฟฟ้าจากน้ ามันเตา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.82  การผลิตไฟฟ้า 
จากน้ ามันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.21  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.97  และซื้อจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด6  
และจากข้อมูลสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) พบว่า เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558  มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.21  ลิกไนต์คิดเป็นร้อยละ 17.43  พลังน้ าคิดเป็นร้อยละ 8.96 น้ ามันเตา
คิดเป็นร้อยละ 0.78  น้ ามันดีเซลคิดเป็นร้อยละ 0.16  พลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2.38  
และซื ้อจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. 
ในช่วงเวลาดังกล่าว7 

ดังนี้ จะเห็นได้ว่าการผลิตพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้านั้น ประเทศไทย 
ยังพ่ึงพาพลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ พลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระบุปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วของประเทศไทย 
ณ สิ้นปี 2556 มีปริมาณ 8,414.77 พันล้านลูกบาศก์ฟุต8  ทั้งนี้ หากไม่มีการลงทุนและส ารวจเพ่ิม

                                           
5 คุรุจิต นาครทรรพ, “สถานการณ์พลังงานและการส ารวจพัฒนาปิโตรเลียมของไทย,” 

สื บ ค้ น เ มื่ อ วั นที่  28 พฤศจิ ก า ยน  2557,  จ า ก  https://www.set.or.th/th/news/download 
/files/20140612_01_kurujit.pdf 

6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศ  ปี  2556,”  สื บค้ น เมื่ อวั นที่  27 พฤศจิ กายน 2557,  จาก http://www.egat.co.th/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=116 

7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบของ กฟผ. ปี 2558,” สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.egat.co.th/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=579&Itemid=116 

8 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, “ปริมานส ารองปิโตรเลียม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2557, จาก http://www.dmf.go.th/index.php?act=service&sec=yearReserve 

https://www.set.or.th/th/news/download


10 

ประเทศไทยจะมีก๊าซใช้ได้อีกประมาณ 7 ปี9  ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน
ของไทยในอนาคต 

 
2.1.3 ผลกระทบจากการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 

กระบวนการผลิตและการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานหลักที่ประเทศไทยใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่าง
ต่อเนื่อง  บางกรณีอาจรวมถึงขั้นตอนการจัดการกับของเหลือทิ้งด้วย10  แหล่งพลังงานสิ้นเปลืองที่ถูก
น ามาใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน  
หรือน้ ามันดิบ ซึ่งผลกระทบจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ  
1) ความเสี่ยงที่เกิดยากแต่รุนแรง เช่น การระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ ามันในอ่าวเม็กซิโก การระเบิด
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ที่ฟูกูชิมะ (Fukushima) เนื่องจากภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ เป็นต้น  และ 2) ความเสี่ยงที่สะสม
จากการด าเนินการต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นผลที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยทราบถึงผลกระทบในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เช่น การท าเหมืองจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ (Land)  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่จากการขุดเจาะ การระเบิดพ้ืนที่เพ่ือทดสอบ
ทางธรณีวิทยา เกิดผลกระทบต่อพืชและสัตว์ในบริเวณที่ท าการส ารวจหรือท าเหมืองนั้น ๆ รวมถึง  
อาจมีการปนเปื้อนสารพิษในพ้ืนดินและพ้ืนน้ า  ผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลไปเป็นระยะเวลายาวนาน 
จนบางกรณีแม้จะมีการปิดเหมืองไปแล้ว แต่สภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวก็ไม่สามารถกลับคืน
สภาพเดิมได้  นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลก เช่น การเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างรวดเร็ว11 และเป็นส่วนประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น 
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  นอกจากการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว การเผาไหม้ถ่านหินบางประเภทยังก่อให้เกิดกลุ่มก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
กลุ่มก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ หรือสารอาร์เซนิก ฟลูออไรด์ ตะกั่ว และปรอทออกมาอีกด้วย  ในอดีตพบว่า 
คุณภาพของอากาศในเมืองใหญ่ที่มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักจะมีอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอย

                                           
9 คุรุจิต นาครทรรพ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5. 
10

 พรพจน์  เปี่ยมสมบูรณ์, พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และ
ความยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), น.67. 

11 เพ่ิงอ้าง, น.68 - 71. 
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อยู่ในอากาศ รวมถึงมีความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงกว่าปกติ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภ าพ 
ของผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ เช่น มีผู้เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ12  ทั้งนี้ ในการผลิตไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 960–1,200 กรัมต่อหน่วยไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
จากก๊าซจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 360–650 กรัมต่อหน่วยไฟฟ้า ปริมาณดังกล่าว
เป็นตัวเลขรวมของทั้งวงจรการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่การสร้างโรงไฟฟ้า การขนส่งเชื้อเพลิงไปจนถึงการผลิต
และการจัดส่งไฟฟ้า อีกทั้ง โรงไฟฟ้าถ่านหินยังปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ไนโตรเจน 
ในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ตลอดจนสารประกอบของปรอท ซึ่งล้วนแต่เป็นพิษ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ สะสมในร่างกาย และท าให้ผู้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร13   

ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานภายในประเทศ ได้ ก าหนด
แผนการผลิตไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน โดยมีการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ทดแทนสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากขึ้น ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) โดยการน าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก าจัดหรือลดมลพิษเพ่ือน าถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  และได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ก าจัดปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ แต่ส าหรับปัญหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ14  อย่างไรก็ตาม โครงการ
โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของ กฟผ. ยังถูกต่อต้านจากประชาชน ชุมชนในจังหวัดที่จะมี
การด าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ 
จังหวัดกระบี่  เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องความปลอดภัย ปัญหามลภาวะและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อชุมชน วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการ15  

                                           
12 เพ่ิงอ้าง, น.69. 
13 เดชรัต  สุขก าเนิด, พลังงาน : งานที่มีพลัง, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโลกสีเขียว, 

2551), น.188. 
14 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal 

Technology),” สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://www.eppo.go.th/coal/tech.html 
15 ข่าวสิ่งแวดล้อม ไทยโพสต์ 10 สิงหาคม 2557, “ค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ท าลาย

อู่ข้าวอู่น้ า,” สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557, จาก http://www.thaipost.net/sunday/100814/94433 
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จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นผลให้ประเทศไทยควรด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน  
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดปัญหามลภาวะอันเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า  
ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเข้มแข็งจริงจัง โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีความน่าสนใจ และสามารถให้พลังงาน
ได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้ น้ าร้อนที่ผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าแล้วยังสามารถน ามาใช้เพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรงตามระดับอุณหภูมิได้อีกด้วย 

 
2.2 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 
2.2.1 ความหมายของพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) หมายถึง แหล่งพลังงานความร้อน
ที่อยู่ใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับ น้ ามันปิโตรเลียม หากแต่ว่าพลังงานเหล่านี้เก็บอยู่ในรูปของน้ าร้อน
หรือไอน้ าร้อน ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้เห็นบนผิวโลก ได้แก่ บ่อโคลนเดือด พุก๊าซ บ่อน้ าร้อน 
และน้ าพุร้อน16  

ทั้งนี้ พลังงานความร้อนใต้พิภพจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ.  2535  และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ  
ได้ให้นิยามค าของ “พลังงานหมุนเวียน” ไว้เหมือนกัน ดังนี้17  

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง  พลังงานที่ได้จากไม้  ฟืน  แกลบ กากอ้อย  
ชีวมวล  น้ า  แสงอาทิตย์  ความร้อนใต้พิภพ  ลม  และคลื่น  เป็นต้น 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ กล่าวคือ เป็นพลังงานที่เกิดและกักเก็บสะสมตัวภายใต้ผิวโลก โดยเฉลี่ยแล้วในวินาทีหนึ่ง ๆ 
โลกจะแผ่รังสีความร้อนออกสู่อากาศในอัตรา 1.4 x 10-6  แคลอรีต่อตารางเซนติเมตร หรือประมาณ 

                                           
16 กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย, พลังงานทดแทน, (กรุงเทพมหานคร : กองผลิตสื่อการสื่อสารองค์การ ฝ่ายการสื่อสารองค์การ กฟผ.), น.19. 
17 โปรดดูพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่ งเสริมพลั งงาน พ.ศ.  2535 มาตรา 5  และพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 
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0.06 วัตต์ความร้อนต่อตารางกิโลเมตร18  และยิ่งลึกลงไปจากผิวดินอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น
ตามล าดับ กล่าวคือ และในบริเวณส่วนล่างของชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือที่ความลึก
ประมาณ 25 - 30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ประมาณ 250 - 1,000 องศาเซลเซียส 
ในขณะที่ตรงจุดศูนย์กลางของโลก อุณหภูมิอาจจะสูงถึง 3,500 - 4,500 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้ความสามารถทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้  พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มนุษย์
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้นอยู่ในช่วงความลึกไม่เกิน 10 กิโลเมตร19 

 
2.2.2 การเกิดพลังงานความร้อนใต้พิภพ20  

พลังงานความร้อนใต้พิภพมักพบในบริเวณที่เรียกว่าจุดร้อน (Hot Spots) คือ
บริเวณที่มีการไหล หรือแผ่กระจายของความร้อนจากใต้ผิวโลกขึ้นมาสู่ผิวดิน (heat flow) มากกว่าปกติ 
และมีค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึก (Geothermal Gradient) มากกว่าปกติประมาณ 
1.5-5 เท่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวลักษณะธรณีวิทยาของเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ ท าให้เกิดรอยแตก
ของชั้นหิน ปกติแล้วขนาดของแนวรอยแตกที่ผิวดินจะใหญ่และค่อย ๆ เล็กลงเมื่อลึกลงไปใต้ผิวดิน 
และเมื่อมีฝนตกลงมาในบริเวณนั้น ก็จะมีน้ าบางส่วนไหลซึมลงไปใต้ผิวโลกตามแนวรอยแตกดังกล่าว 
น้ านั้นจะไปสะสมตัว และรับความร้อนจากชั้นหินที่มีความร้อนจนกระทั่งน้ ากลายเป็นน้ าร้อนและไอน้ า 
แล้วจะพยายามแทรกตัวตามแนวรอยแตกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวดิน และปรากฏให้เห็นในรูปของ  
บ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน ไอน้ าร้อน โคลนเดือด และก๊าซ 

 

                                           
18 อ านาจ   เ จริญศิ ลป์ , การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม , 

(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2543), น. 93. 
19 ตติยา  ใจบุญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.53. 
20 จรวย  บุญยุบล และคณะ , พลังงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2529), น.275. 
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2.2.3 แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ21 
แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal reservoir) คือ หินร้อนที่มี 

ของไหลอยู่ภายใน เนื่องจากธรรมชาติของบริเวณแหล่งกักเก็บจะปกคลุมไปด้วยหินเย็นที่มีอุณหภูมิ  
ต่ ากว่าอุณหภูมิของหินร้อนมาก และที่แหล่งกักเก็บจะมีช่องว่างท าให้น้ าที่ควบแน่นจากหินเย็น 
ซึมผ่านลงไปและรับความร้อนจากหินร้อน ซึ่งจะท าให้ความร้อนส่งผ่านไปยังหินเย็นท าให้หินเย็น  
มีอุณหภูมิสูงขึ้น และลอยตัวไหลขึ้นสู่ผิวโลกตามรอยเลื่อน (fault) และรอยแตก (fracture) 

แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
1. แหล่งให้ความร้อน (heat source) แหล่งให้ความร้อนใต้พิภพอาจเป็นหินเหลวร้อน

ที่ถูกดันขึ้นมาใกล้ผิวโลก การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในชั้นของหินอัคนี หรือเกิดการเสียดสี
ของหินในกรณีเกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่ 

2. แหล่งกักเก็บ (geothermal reservoir) หมายถึง แหล่งกักเก็บความร้อน 
ใต้พิภพพบอยู่ในชั้นของหินภูเขาไฟหรือหินชั้นที่มีรูพรุนซึ่งยอมให้ของไหลไหลผ่านได้ แต่แหล่งกักเก็บ
อาจอยู่ในบริเวณหินเนื้อแน่นที่มีรอยแตกก็ได้ 

3. ของไหล (geothermal fluid) ของไหลก็คือของเหลวหรือก๊าซที่รับความร้อน
จากแหล่งกักเก็บและพาความร้อนจากเปลือกโลกด้านล่างขึ้นสู่ผิวโลกด้านบน ตามปกติของไหลที่ไหลผ่าน
ก็คือน้ าฝนที่ไหลซึมลงไป และไหลกลับขึ้นมายังผิวโลก น้ าฝนที่ไหลซึมลงไปในเปลือกโลกจะท า
ปฏิกิริยาทางเคมีกับชั้นหินต่าง ๆ จึงท าให้น้ าร้อนหรือน้ าพุร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
มีแร่ธาตุละลายอยู่มาก 

 
2.2.4 ลักษณะของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่พบในโลก 

แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่พบในโลกแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท 
คือ แบ่งตามลักษณะการเกิดพลังงานความร้อน และแบ่งตามอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บ22 

                                           
21 วรนุช  แจ้งสว่าง, พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy), (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), น.161 - 162. 
22 เพ่ิงอ้าง, น.162. 
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2.2.4.1 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามลักษณะการเกิดพลังงาน
ความร้อน 

แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามลักษณะการเกิดพลังงานความร้อน
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท 

(1) แหล่งที่เป็นไอน้ าส่วนใหญ่ (Steam Dominated)  
เป็นแหล่งกักเก็บความร้อนที่ประกอบด้วยไอน้ ามากกว่า 95% โดยทั่วไป

มักจะเป็นแหล่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหินหลอมเหลวร้อนที่อยู่ตื้น ๆ อุณหภูมิของไอน้ าร้อน
จะสูงกว่า  240 องศาเซลเซียสขึ ้น ไป แหล่งที่เป็นไอน้ าส่วนใหญ่นี้ จะพบน้อยมากในโลกเรา  
แต่สามารถน ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด เช่น The Geyser Field ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Larderello ในประเทศอิตาลี เป็นต้น23 

(2) แหล่งที่เป็นน้ าร้อนส่วนใหญ่ (Hot Water Dominated)  
เป็นแหล่งกักเก็บสะสมความร้อนที่ประกอบไปด้วยน้ าร้อนเป็นส่วนใหญ่ 

อุณหภูมิน้ าร้อนจะมีตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป ระบบนี้จะพบมากที่สุดในโลก เช่นที่ Cerro 
Prieto ในประเทศเม็กซิโก และ Hatchobaru ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น24 

(3) แหล่งความดันใต้ธรณี (geopressured)  
แหล่งความดันใต้ธรณีเป็นแหล่งสะสมความร้อนที่อยู่ในรูปของน้ าร้อนที่มี

ความดันและอุณหภูมิสูง เนื่องจากการตกตะกอนของหินท าให้น้ าถูกกักเก็บอยู่ใต้ดินมีความดันสูง 
แหล่งพลังงานประเภทนี้อาจน าพลังงานออกมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานจากความดัน  
และพลังงานความร้อน แหล่งที่พบอยู่ที่แหล่งกัลฟ์โคสท์ (Gulf Coast) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
แต่เนื่องจากแหล่งความดันใต้ธรณีเกิดในบริเวณที่ลึกมาก ๆ ดังนั้นจึงยังไม่ได้พัฒนาน าพลังงาน 
ความร้อนจากแหล่งนี้มาใช้ประโยชน์25 

 

                                           
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ : ลักษณะของแหล่ง

พลังงานความร้อนใต้พิภพที่พบในโลก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556, จาก http://teenet. 
cmu.ac.th/sci/intro01.php#03 

24 เพ่ิงอ้าง. 
25 วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.163. 
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(4) แหล่งหินร้อนแห้ง (Hot Dry Rock)  
เป็นแหล่งสะสมความร้อนที่เป็นหินเนื้อแน่น แต่ไม่มีน้ าร้อนหรือไอน้ าไหล

หมุนเวียนอยู่ ดังนั้นถ้าจะน ามาใช้จ าเป็นต้องอัดน้ าเย็นลงไปทางหลุมเจาะ ให้น้ าได้รับความร้อนจาก
หินร้อน โดยไหลหมุนเวียนภายในรอยแตกที่กระท าขึ้น จากนั้นก็ท าการสูบน้ าร้อนนี้ขึ้นมาทางหลุม
เจาะอีกหลุมหนึ่ง ซึ่งเจาะลงไปให้ตัดกับรอยแตกดังกล่าว แหล่งหินร้อนแห้งนี้ ก าลังทดลองผลิตไฟฟ้า
ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ี Oita Prefecture ประเทศญี่ปุ่น26  

2.2.4.2 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บ27 
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแบ่งตามอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บ แบ่งได้เป็น 

3 ลักษณะคือ 
(1) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิต่ า  
เป็นแหล่งกักเก็บที ่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 125  องศาเซลเซียส แหล่งกักเก็บ

ประเภทนี้มักอยู่ในบริเวณลึกจากผิวดินประมาณ 1 – 2 กิโลเมตร มักพบในบริเวณที่เป็นแอ่งหิน
ตะกอนหรือใต้แอ่งหินตะกอน แหล่งชนิดนี้จะพบในบริเวณท่ีมีรอยแตกหรือรอยเลื่อนของเปลือกโลก 

(2) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิปานกลาง  
เป็นแหล่งกักเก็บที่มี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 125  – 225 องศาเซลเซียส  

แหล่งกักเก็บประเภทนี้มักพบในบริเวณที่มีรอยแตกหรือรอยแยกซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ  
5 กิโลเมตร 

(3) แหล่งกักเก็บอุณหภูมิสูง  
เป็นแหล่งกักเก็บที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 225 องศาเซลเซียส ความร้อนที่ได้จาก

แหล่งกักเก็บชนิดนี้จะมีอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ าร้อนหรือไอน้ า 

 

 

 

 
  

                                           
26 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23. 
27 วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.163 - 164. 
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2.2.5 การส ารวจเพื่อพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ28 
บริเวณที่พบแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมักจะมีบ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน ไอน้ าร้อน 

หรือก๊าซร้อนปรากฏให้เห็น การที่จะน าพลังงานความร้อนนั้นมาใช้ประโยชน์ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
แหล่งกักเก็บความร้อน อุณหภูมิ ความดัน และลักษณะของแหล่งกักเก็บว่าประกอบไปด้วยน้ าร้อน
หรือไอน้ าเป็นส่วนใหญ่ การที่จะทราบว่าแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่บริเ วณไหน  
ที่ระดับความลึกประมาณเท่าไร อุณหภูมิที่แหล่งกักเก็บประมาณเท่าไร จ าเป็นจะต้องมีการส ารวจ  
ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน ซึ่งการส ารวจนี้ต้องท าเป็นคณะบุคคลอันประกอบด้วย นักธรณีวิทยา 
ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับชั้นและโครงสร้างของเปลือกโลก นักธรณีฟิสิกส์ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการแปล
ความข้อมูลทางความร้อน นักธรณีเคมีให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารที่ติดปน
มากับน้ าร้อนหรือไอน้ า และวิศวกรเหมืองแร่ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการขุดเจาะ การส ารวจจะต้อง
ด าเนินการในหลาย ๆ ด้านประกอบด้วยการส ารวจทางธรณีวิทยา การส ารวจทางธรณีเคมี การส ารวจ
ทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะส ารวจ และการเจาะหลุมผลิต 

2.2.5.1 การส ารวจทางธรณีวิทยา 
การส ารวจทางธรณีวิทยา คือ การส ารวจเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางธรณีวิทยา และธรณีวิทยาโครงสร้างของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ การส ารวจ
ธรณีวิทยาเพ่ือที่จะศึกษาชนิดของชั้นหิน อายุของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นหินต่าง  ๆ  
บริเวณที่มีการแปรสภาพของชั้นดินและชั้นหินเนื่องมาจากอิทธิพลทางความร้อนเพ่ือที่จะประเมินชั้นหิน
ที่อาจเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

2.2.5.2 การส ารวจทางธรณีเคมี  
การส ารวจทางธรณีเคมี คือ การส ารวจเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติทางเคมี

ของน้ า ก๊าซ และองค์ประกอบของหินของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ และบริเวณใกล้เคียง
น ามาวิเคราะห์ในห้องทดลอง วัตถุประสงค์ของการส ารวจทางธรณีเคมีเพื่อประเมินอุณหภูมิ
ของแหล่งกักเก็บโดยค านวณจากปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ าร้อน เช่น ปริมาณของซิลิคอน (Si) 
แมกนีเซียม (Mg) และคลอรีน (CI) หาส่วนประกอบและสมบัติทางเคมีเพ่ือศึกษาการกัดกร่อน การ
เกิดตะกรัน และผลกระทบที่เกิดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 

 

                                           
28 เพ่ิงอ้าง, น.164 - 165. 
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2.2.5.3 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ คือ การตรวจสอบสมบัติของชั้นหินใต้ผิวดิน 

หรือเปลือกโลก โดยวัดค่าแรงโน้มถ่วงของโลกเพ่ือหาโครงสร้างของชั้นหินใต้ผิวดิน ขอบเขตของหินอัคนี
และขอบเขตของชั้นหินที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลทางความร้อน วัดค่าความต้านทานของไฟฟ้า
เพ่ือหาความหนาของชั้นหิน และโครงสร้างของชั้นหินที่อาจจะเป็นแหล่งกักเก็บ และวัดค่าคลื่น 
ความสั่นสะเทือนเพ่ือหาความหนาของชั้นหินแต่ละชนิด โครงสร้างของชั้นหินหรือเปลือกโลกรวมทั้ง
ต าแหน่งของรอยเลื่อน (fault) และรอยแตก (fracture) ของชั้นหิน ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์นี้จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินและประเมินว่าบริเวณใด
ควรจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งจะใช้ในการวางแผนการเจาะส ารวจต่อไป 

2.2.5.4 การเจาะส ารวจ  
การเจาะส ารวจ คือ การเจาะลงไปใต้ผิวดินเพ่ือวัดหรือตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 

จากการส ารวจทางธรณีวิทยา ทางธรณีเคมี และทางธรณีฟิสิกส์ ความลึกที่เจาะส ารวจนั้นขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่ต้องการจะวัดและตรวจสอบ การเจาะส ารวจนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานต่าง ๆ 
ทางธรณีวิทยา สมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินทางความลึก วัดอัตราการไหลของความร้อน (heat flow) 
และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามความลึก (geothermal gradient) เพ่ือหาบริเวณที่คาดว่าจะเป็น
แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ และเพ่ือศึกษาสมบัติของแหล่งกักเก็บและสมบัติของของไหล 

2.2.5.5 การเจาะหลุมผลิต  
หลุมผลิต คือ หลุมเจาะที่มีจุดมุ่งหมายที่จะน าน้ าร้อนหรือไอน้ าร้อนจาก

แหล่งกักเก็บขึ้นมาใช้ประโยชน์ การเจาะหลุมผลิตจะด าเนินการเมื่อการเจาะส ารวจยืนยันว่าแหล่งกัก
เก็บมีศักยภาพสูงพอที่จะพัฒนาน าขึ้นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ 
 

2.2.6 ประโยชน์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ จ าเป็นต้องค านึงถึงแหล่งก าเนิด

พลังงานเป็นส าคัญ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ อุณหภูมิและปริมาณของ  
แหล่งกักเก็บสภาวะของไหลในแหล่งกักเก็บ สมบัติทางเคมีของน้ าร้อน29 การน าพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพมาประยุกต์เพ่ือใช้ประโยชน์อาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่30 

                                           
29 เพ่ิงอ้าง, น. 172. 
30 อ านาจ  เจริญศิลป์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.94. 
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1. การน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งกักเก็บที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ ของเหลวจะอยู่
ในสภาพของไอน้ าร้อนปนกับน้ าร้อน ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และความดัน
มากกว่า 10 บรรยากาศ สามารถแยกไอน้ าร้อนไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง เช่นเดียวกับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป ในกรณีที่แหล่งกักเก็บมีอุณหภูมิสูงปานกลางมีปริมาณน้ าร้อนมาก 
โดยทั่วไปเป็นกรณีที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส การผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องอาศัย  
สารท างาน (Working Fluid) ซึ่งเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ า เช่น Freon  Amonia หรือ Isobutane 
เป็นตัวรับความร้อนจากน้ าร้อนสารท างานดังกล่าว และเปลี่ยนสภาพเป็นไอและมีความดันสูงขึ้น 
จนสามารถหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งโรงไฟฟ้าชนิดนี้ เราเรียกว่า โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร  
ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นในปัจจุบัน  

2. การน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ท าความอบอุ่นที่พักอาศัย การสกัดแร่ที่มีค่า
จากน้ าร้อน การท าน้ าให้บริสุทธิ์เพ่ืออุปโภคบริโภค ในงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการความร้อน  
ที่อุณหภูมิปานกลางช่วยในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงานกระดาษ และโรงงานอบไม้ การเกษตรกรรม 
เช่น การปศุสัตว์ และประมง 

วิธีการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน มี 2 วิธี ได้แก่31   
1. ระบบน้ าร้อน (Hot Water System) ระบบนี้น าน้ าร้อนที่เกิดจากบ่อน้ าร้อน

หรือน้ าพุร้อนมาพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ สหรัฐเม็กซิโก สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังน าไปใช้ 
ด้านเกษตรกรรม เช่น การอบพืชพันธุ์ต่าง  ๆ การอาบน้ าแร่รักษาโรค รวมทั้งอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 

2.  ระบบหินร้อนแห้ ง  (Hot Dry Rock System) ระบบนี้ ใช้ประโยชน์จาก 
หินร้อนแห้งที่อยู่ใต้เปลือกโลก โดยสูบหรืออัดน้ าลงไปในบริเวณท่ีมีหินร้อน จะท าให้น้ าที่สูบหรืออัดลง
ไปมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วน าน้ าที่มีอุณหภูมิสูงนั้นมาใช้ประโยชน์ เช่น น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า 

2.2.6.1 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อการผลิตไฟฟ้า32 
การประยุกต์น าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า เป็นการน าน้ าร้อนหรือ 

ไอน้ าจากแหล่งกักเก็บไปหมุนกังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้ามีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป  
 

                                           
31 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์ ส.ส.ท., 2550), น.112. 
32 วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.172 - 173. 
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ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสถานะของของไหลที่ผลิตได้จากแหล่งกักเก็บ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน  
ใต้พิภพสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ประเภท  

(1) โรงไฟฟ้าไอน้ าแห้ง (dry steam power plant)  
โรงไฟฟ้าระบบนี้ ใช้ ไอน้ าที่น าขึ้นมาจากใต้พิภพที่อยู่ ในสภาพไอแห้ง 

(superheated) ไม่มีน้ าปนอยู่ ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากไอน้ าที่ผลิตจากหลุมกักเก็บถูกน ามาผ่าน
เครื่องแยกอนุภาคและหยดน้ า แล้วจึงผ่านไอน้ าไปยังกังหันไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้า ต่อจากนั้นไอน้ า  
ที่ออกจากกังหันจะกลั่นตัวเมื่อสัมผัสกับน้ าเย็นที่ไหลออกมาจากเครื่องควบแน่น (condenser) และ
น้ าอุ่นที่ออกจากเครื่องควบแน่นจะถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศในหอระบายความร้อน (cooling 
tower) แล้วน้ าเย็นจากหอระบายความร้อนจะถูกสูบกลับมาใช้ในเครื่องควบแน่น หรือถูกอัดกลับเข้า
ใต้พิภพเพ่ือผลิตไอน้ าได้อีก 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 : โรงไฟฟ้าไอน้ าแห้ง (dry steam power plant) 
ที่มา : วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.173.  
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(2) โรงไฟฟ้าไอน้ าเปียกแยกตัวครั ้งเดียว ( single flash steam 
power plant)  

โรงไฟฟ้าระบบนี้ไอน้ าที่ขึ้นมาจากใต้พิภพอยู่ในสภาพไอเปียก (wet steam) 
มีน้ าปนอยู่ด้วย ดังนั้น ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากไอเปียกที่ผลิตจากหลุมกักเก็บไหลผ่านวาล์วเพ่ือลด
ความดันท าให้ไอเปียกเปลี่ยนสถานะเป็นไอแห้ง หลังจากนั้นผ่านเครื่องแยกของเหลวและไอ โดยส่วน
ที่เป็นไอแห้งผ่านกังหันไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้า ส่วนที่เป็นของเหลวจะถูกอัดกลับเข้าใต้พิภพ และไอน้ าที่
ออกจากกังหันไอน้ าจะกลั่นตัวเมื่อสัมผัสกับน้ าเย็นจากเครื่องควบแน่น และถูกดูดกลับไปเก็บไว้ที่หอ
ระบายความร้อน และน ากลับไปใช้ในเครื่องควบแน่น หรืออาจจะอัดกลับเข้าใต้พิภพเพ่ือผลิตไอน้ าอีก
รอบหนึ่ง  

 

 
 

ภาพที ่2.2 : โรงไฟฟ้าไอน้ าเปียกแยกตัวครั้งเดียว (single flash steam power plant) 
ที่มา : วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.174. 
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(3) โรงไฟฟ้าระบบ 2  วงจร (binary fluid power plant)  
โรงไฟฟ้าระบบนี้มีหลักการท างานคือ ดึงน้ าร้อนที่ขึ้นมาจากแหล่งกักเก็บไป

ถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารท างานที่มีจุดเดือดต่ าจนกระทั่งเดือดเป็นไอร้อนยวดยิ่ง  
แล้วน าไอร้อนยวดยิ่งไปหมุนกังหันเพ่ือขับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า สารท างานที่นิยมใช้ในระบบคือ 
ไอโซบิวเทน เนื่องจากเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ าโดย มีจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ -11.7 องศาเซลเซียส  
ที่ความดัน 1 บรรยากาศ 

 

 
 
ภาพที ่2.3 : โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร (binary fluid power plant) 
ที่มา : วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.175. 
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(4)  โรงไฟฟ้าระบบไอน้ า เป ียกแยกต ัวสองครั ้ง  ( double flash 
power plant)  

โรงไฟฟ้าระบบนี้เป็นระบบที่พัฒนามาจากโรงไฟฟ้าระบบไอน้ าเปียกแยกตัว
ครั้งเดียว โดยน ามาใช้กับแหล่งผลิตที่ให้น้ าร้อนที่มีความดันสูงโดยแยกส่วนของไอน้ าออกมา 2 ครั้ง
เพ่ือน าไปขับกังหัน โรงไฟฟ้าประเภทนี้จะให้ก าลังผลิตมากกว่าแบบโรงไฟฟ้าไอน้ าเปียกแบบที่ 1.2 ถึง
ร้อยละ 20 - 25 โดยที่ต้นทุนการผลิตเพ่ิมเพียงร้อยละ  5  เท่านั้น  

 

 
 

ภาพที ่2.4 : โรงไฟฟ้าระบบไอน้ าเปียกแยกตัวสองครั้ง (double flash power plant) 
ที่มา : วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.175. 
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2.2.6.2 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า 

การประยุกต์น าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตความร้อนเพ่ือใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรง  เป็นการน าเอาความร้อนจากแหล่งน้ าพุร้อนตามธรรมชาติไปใช้งาน ซึ่งมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ใช้ในการท าความร้อนส าหรับอาคารที่พักอาศัย ใช้ใน
การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร ความร้อนที่น าไปใช้อาจใช้ในลักษณะของน้ าร้อนหรือไอน้ า 
ลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่กับระดับของอุณหภูมิของน้ าร้อนหรือไอน้ า33 

(1) การใช้เพื่อการเกษตรกรรม34 

ประเทศในเขตหนาวนิยมน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการท าการเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืชในเรือนกระจก การเลี้ยงสัตว์น้ า การผสมพันธุ์ปลา เป็นต้น 
โดยการต่อท่อรับไอน้ าหรือน้ าร้อนที่ผ่านการใช้งานจากโรงไฟฟ้า หรือจากหลุมผลิตที่เจาะเพ่ือการเกษตรกรรม
โดยเฉพาะ ท าให้เกษตรกรในเขตหนาวสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี 

(2) การใช้เพื่อการอุตสาหกรรม35 
หลายประเทศได้มีการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในรูปของน้ าร้อน

มาใช้กับอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมท ากระดาษ อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรม
การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาล เป็นต้น  

(3) การใช้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่อาคาร36 

ประเทศในเขตหนาวนิยมใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการให้ความอบอุ่น
แก่บ้านเรือน อาคารส านักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โดยการเจาะหลุมเพื่อส่งน้ าร้อนไปตามท่อ
ในเขตพ้ืนที่ชุมชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือการต่อท่อน้ าร้อนใต้ทางเดินเท้าเพ่ือไม่ให้น้ าจับตัว
เป็นน้ าแข็ง เป็นต้น  นอกจากนี้  ในต่างประเทศมีการใช้ระบบ Geothermal Heat Pump  
 

  

                                           
33 เพ่ิงอ้าง, น.176. 
34 ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, “การใช้ประโยชน์น้ าพุร้อนรูปแบบต่าง ๆ ,” สืบค้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559, จาก  http://61.19.236.142/hotspring/knowing3.html 
35 เพ่ิงอ้าง. 
36 เพ่ิงอ้าง. 
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ซึ่งเป็นการใช้ความร้อนใต้พิภพในระดับตื้น และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสม่ าเสมอเกือบเท่ากันตลอดทั้งปี 
ซึ่งในช่วงฤดูหนาวสามารถปั๊มเอาความร้อนที่กักเก็บอยู่ใต้ดินมาให้ความอบอุ่นภายในอาคาร และเมื่อ
ถึงฤดูร้อนก็สามารถปั๊มเอาความเย็นที่กักเก็บอยู่ใต้ดินเข้ามาในอาคาร ท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อน
ในอาคารออกไปอาคารจึงเย็นลงได้ 

(4) การใช้เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ37 

พลังงานความร้อนใต้พิภพอาจปรากฏตัวในรูปแบบของแหล่งน้ าพุร้อน  
ซึ่งหลายประเทศนิยมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
และชมทัศนียภาพที่สวยงาม  นอกจากนี้ ในแหล่งที่มีระดับอุณหภูมิไม่สูงมากนักจะถูกพัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  โดยเชื่อว่าการอาบหรือแช่น้ าพุร้อนจะช่วยรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วย
บางประเภทได้ เช่น อาการความดันโลหิต อาการปวดตามไขข้อหรือกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคผิวหนัง โดยน้ าที่มีอุณหภูมิพอเหมาะจะช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
ของกล้ามเนื้อ  ซึ่งถือเป็นการรักษาทางการแพทย์รูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า วารีบ าบัด (Water Therapy)  
ทั้งนี้ ในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการใช้ประโยชน์จากน้ าพุร้อนอย่างแพร่หลาย
มากกว่า 2,000 ปี 

ทั้งนี้ สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพตาม
ระดับอุณหภูมิความร้อนได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                           
37 เพ่ิงอ้าง. 
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การน าพลังงานความร้อนใต้พภิพมาใช้ประโยชนใ์นช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ 
 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

การใช้ประโยชน์ 

180 การกลั่น อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานกระดาษ 

170 โรงงานท าเฮฟวี่วอเตอร์ เครื่องอบสาหร่ายเปลือกแข็ง 

160 เครื่องอบแห้งปลาและไม้ 
150 โรงงานอุตสาหกรรมอะลูมินา และเครื่องท าความเย็น 

140 เครื่องบ่มแห้งผลิตผลทางการเกษตร 

130 โรงงานท าน้ าตาล 
120 การผลิตน้ าดื่ม 

110 โรงบ่มซีเมนต์ 
100 ท าหญ้าแห้ง ท าความร้อนให้ครัวเรือน อุตสาหกรรมเกลือ 

90 อุตสาหกรรมปลาแห้ง 

80 ให้ความอบอุ่นบ้านเรือน ห้องควบคุมอุณหภูมิส าหรับต้นไม้และสัตว์เลี้ยง 
70 เครื่องท าความเย็น 

60 ห้องควบคุมอุณหภูมิเพาะพันธุ์ไม้ เทอร์โมสตาร์ท 

50 โรงเพาะเห็ด ห้องอาบน้ าแร่ 
40 โรงบ่มดิน 

30 ควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ า การเลี้ยงปลา การก าจัดของเสีย 

20 ใช้ละลายหิมะบนถนน 

 

ตารางที่ 2.1 : การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ 
ที่มา : วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.177. 
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2.2.7 การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในต่างประเทศ38 
การพัฒนาน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

มีวิวัฒนาการมามากกว่า 10,000 ปีมาแล้ว นับจากยุคโรมันใช้น้ าแร่ในการรักษาโรค การน าความร้อน
มาใช้ในอาคารบ้านเรือนในปอมเปอิ หรือใช้ในการหุงต้มอาหารของชาวเผ่ าเมาลี  นอกจากการน า
พลังงานความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้โดยตรงแล้วปัจจุบันได้มีการพัฒนา 
น าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพแห่งแรกในโลกสร้างที่
ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1904  

สหรัฐอเมริกานับว่าเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมากท่ีสุด 
โดยเป็นการน าความร้อนมาใช้โดยตรง ส่วนใหญ่เป็นการน าความร้อนมาใช้ในอาคาร ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  

ประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพของ
เอเชียแปซิฟิก โดยได้เริ่มมีการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 โดยในปี  
ค.ศ. 1960 ได้เริ่มสร้างโรงไฟฟ้ามีก าลังผลิต 69 เมกะวัตต์ และต่อมาได้พัฒนาก าลังผลิตเป็น  
157  เมกะวัตต์  และมีการขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพมาก
เนื่องจากภูมิประเทศมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่มาก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 
แห่งแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1979  ปัจจุบันมีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,393 เมกะวัตต์ และมีการขยาย  
การผลิตไปอีกราว 507 เมกะวัตต์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงเช่นกัน  โดยมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมือง Neustadt-Glewe เมื่อปี 2003 ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บริเวณจุดร้อนทางธรณีวิทยา (geological hot spot) แต่ประสบความส าเร็จใน
การผลิตไฟฟ้าจากน้ าร้อนอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส ที่ระดับความลึก 2,200 เมตร 

การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกน ามาใช้ใน  
2 ลักษณะคือ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและใช้โดยตรงในรูปของความร้อน ประเทศที่มีการพัฒนาพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพขึ้นมาใช้ประโยชน์ จ าแนกได้เป็น  2  กลุ่มคือ กลุ่มประเทศที่มีสภาพทางธรณีวิทยา
เอ้ืออ านวยต่อศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพสูง จะพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า และกลุ่มประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพและอยู่ในเขตภูมิอากาศหนาวเย็น  
จะพัฒนาน าพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ความอบอุ่นแก่ท่ีอยู่อาศัยโรงปลูกพืชและผลิตน้ าร้อน เป็นต้น 

 

                                           
38 วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.178. 
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2.2.8 การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย 

2.2.8.1 ศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ว่าจ้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือด าเนินการโครงการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแหล่งน้ าพุร้อนทั่วประเทศไทย ได้แก่
อุณหภูมิน้ าที่พ้ืนผิวและในชั้นกักเก็บ ปริมาณน้ าไหล คุณภาพน้ า และลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของ
แหล่งน้ าพุร้อนและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งน้ าพุร้อนของประเทศไทย ตลอดจน 
เพ่ือรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีเพ่ิมศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าพุร้อนของ
ประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทยโดยแบ่งกลุ่ม
แหล่งน้ าพุร้อนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มศักยภาพสูง กลุ่มศักยภาพปานกลาง และกลุ่มศักยภาพต่ า  
โดยได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนของประเทศไทย ดังนี้39 

1. เร่งผลักดันให้มีระบบฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ าพุร้อนของประเทศไทย 
อย่างสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบของภาพรวม และข้อมูลที่ส าคัญของแต่ละแหล่ง เพ่ือให้มีสมรรถนะ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสาธารณะชน 

2. เร่งพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่เลือกใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้เห็นเป็น
รูปธรรม โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละแหล่ง ได้แก่ 

กลุ่มศักยภาพสูง ใช้เป็นพลังงานในการท าห้องอบแห้งส าหรับพืชผลทาง
การเกษตร และใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

กลุ่มศักยภาพปานกลาง ใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเป็นพลังงานใน
การท าห้องอบแห้งส าหรับพืชผลทางการเกษตร และหรือ เป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับงานเฉพาะ
ด้านที่มีอัตราการใช้ไม่มากนัก 

กลุ่มศักยภาพต่ า ใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ และใช้
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือเป็นพลังงานในการท าห้องอบแห้ง ส าหรับพืชผลทางการเกษตร 

  

                                           
39

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร โครงการ
ศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559, จาก 
http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Exe_HT_Th.pdf 
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นอกจากนี้ ยังได้มีการส ารวจและศึกษาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพใน
ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณี และส านักงานพลังงานแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีแหล่งน้ าพุร้อน
กระจัดกระจายอยู่มากมายในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย40  

ธรณีวิทยาในพ้ืนที่ภาคเหนือครอบคลุมแหล่งน้ าพุร้อนประมาณ 50 แหล่ง 
อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ และน่าน การส ารวจ
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 50 แหล่งทั่วภาคเหนือเป็นการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของกรมทรัพยากรธรณี
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกของประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่น เป็นต้น ผลจากการส ารวจสามารถประเมินศักยภาพพลังงานความร้อน
จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยแบ่งแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพในประเทศตามศักยภาพออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้41  

(1) แหล่งที่มีศักยภาพพลังงานสูงมาก  
เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิในแหล่งกักเก็บความร้อนสูง

มากกว่า 180 องศาเซลเซียส มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สามารถกักเก็บน้ าร้อนได้เป็นจ านวน
มากในระดับที่ไม่ลึกมากนัก ได้แก่ แหล่งสันก าแพง แหล่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งแม่จัน แหล่งสบ
โป่งเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายและแหล่งแม่จอก จังหวัดแพร่ เป็นต้น 

(2) แหล่งที่มีศักยภาพพลังงานสูงปานกลาง  
เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิในแหล่งกักเก็บความร้อนสูง

ปานกลางคือระหว่าง 140-180 องศาเซลเซียส มีลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาที่สามารถกักเก็บน้ า
ร้อนได้เป็นจ านวนมาก ได้แก่ แหล่งโป่งกุ่ม แหล่งโป่งเหม็น แหล่งบ้านโป่ง แหล่งหนองครก จังหวัด
เชียงใหม่ แหล่งโป่งไหม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

(3) แหล่งที่มีศักยภาพพลังงานปานกลาง  
คือแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บความร้อนสูง

มาก แต่มีลักษณะโครงสร้างที่สามารถกักเก็บน้ าร้อนได้น้อย ได้แก่ แหล่ งป่าแป๋ แหล่งเทพพนม 
จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งหนองแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และแหล่งแจ้ร้อน จังหวัดล าปาง เป็นต้น 

  

                                           
40 กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16, น.19. 
41 วรนุช  แจ้งสว่าง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 21, น.180 - 181. 
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(4) แหล่งศักยภาพพลังงานต่ า 
คือแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิแหล่งกักเก็บความร้อนต่ า 

และมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่สามารถกักเก็บน้ าร้อนไว้ได้มาก ได้แก่ แหล่งปิงโค้ง แหล่งห้วยงู  
แหล่งบ้านประดู่ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งโป่งปู่เฟ่ือง แหล่งห้วยทรายขาว จังหวัดเชียงราย แหล่งแม่นะ 
แหล่งแม่ฮี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และแหล่งโป่งน้ าร้อน จังหวัดล าปาง 

(5) แหล่งที่ยังไม่สามารถระบุศักยภาพพลังงาน  
เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษา

อุณหภูมิในแหล่งกักเก็บความร้อน และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ได้แก่ แหล่งแม่จอกหลวง 
แหล่งบ้านแม่แท่น แหล่งโป่งเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งผาป่อง แหล่งโป่งกลางปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แหล่งโป่งใต้ และแหล่งโป่งน้ าร้อน เป็นต้น  

           แผนที่แสดงน้ าพุร้อนในประเทศไทย 

 
ภาพที ่2.5 : แผนที่แสดงน้ าพุร้อนในประเทศไทย 
ที่มา : http://www.geocities.ws/power_plant_en/c.html  
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อย่างไรก็ตาม แม้จะได้มีการศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพโดยหลายหน่วยงาน และต่างมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
แก่การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ทั้งการผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง  
แต่ประเทศไทยยังคงขาดการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยจึงอยู่ในวงจ ากัด 
และเป็นการน ามาใช้โดยไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง 

2.2.8.2 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับคณะท างานประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด าเนินการส ารวจศักยภาพของการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิมและศึกษาลักษณะทางกายภาพของแหล่ง
น้ าพุร้อน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ าร้อนจากแหล่งน้ าพุร้อนต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคเหนือประมาณ 40 แห่ง 
มาวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ขั้นต้นคาดว่าแหล่งน้ าพุร้อนในภาคเหนือที่อาจจะพัฒนามาใช้ประโยชน์
ในการผลิตไฟฟ้าได้มี 5 แหล่ง คือ แหล่งที่อ าเภอฝาง อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ และที่แหล่งอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 
ได้มีการเจาะหลุมส ารวจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
จากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ตลอดจนความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์การให้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ( Japan international Co-operation Agency - JICA) ซึ่ งได้ตกลง 
ส่งผู้เชี่ยวชาญหลายคณะมาช่วยงานส ารวจและมอบเครื่องเจาะส ารวจ รถพร้อมอุปกรณ์หยั่งธรณี 
(Logging Truck) เพ่ือใช้ในการวัดข้อมูลต่าง ๆ ในหลุมเจาะ42  และในระยะหลังโครงการส ารวจ
พลังงานความร้อนใต้พิภพได้รับความช่วยเหลือจากองค์การเพ่ือการจัดการด้านพลังงานประเทศฝรั่งเศส 
ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524  ผลการส ารวจสรุปได้ว่า  
น้ าร้อนจากหลุมเจาะระดับตื้นที่มีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ของแหล่งฝางมีความเหมาะสมต่อ 
การน ามาผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้นในปี พ.ศ. 2531 กฟผ. จึงได้จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบ 2 วงจร
(Binary-Cycle) มาติดตั้ง มีขนาดก าลังผลิต 300 กิโลวัตต์ และเริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2532 ประเทศไทยจึงเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพขึ้นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

                                           
42

 จรวย  บุญยุบล และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.291 - 293. 
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เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งก าลังการผลิตสามารถทดแทนน้ ามัน
ได้ปีละประมาณ 300,000 ลิตร กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณปีละ 1.2 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
จะถูกส่งเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป43  ผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้า 
คือ น้ าเพ่ือการเกษตร ปีละประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ าหลังจากน าความร้อนไปใช้ 
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วท าการกักเก็บให้อุณหภูมิลดลง และปล่อยลงทางน้ าสาธารณะ  
เพ่ือการเกษตรกรรมต่อไป44  นอกจากนี้ ยังน าน้ าร้อนที่ผ่านการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ซึ่งอุณหภูมิ 
จะลดลงเหลือประมาณ 77 องศาเซลเซียสไปใช้ในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรและได้มีติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศระบบดูดละลายเพ่ือใช้ประโยชน์จากน้ าร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าในการท าความเย็น 
ส าหรับห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และห้องท างาน และน าน้ าที่เหลือใช้แล้วไปใช้  
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว กายภาพบ าบัดได้อีกด้วย45 

เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีแล้วที่ ประเทศไทยไม่มีการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบัน  ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลพบว่า
ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในลักษณะน้ าพุร้อนอยู่มากบริเวณภาคเหนือ 
ของประเทศ ซึ่งบางแห่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพพลังงานสูงเช่นเดียวกับแหล่งพลังงานใต้พิภพฝาง  
เช่น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
แม่จัน แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพสบโป่ง จังหวัดเชียงราย แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
แม่จอก จังหวัดแพร่ เป็นต้น46  การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาตินี้ ยังอยู่ในวงจ ากัด มีการใช้
ประโยชน์โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์เล็กน้อย และมีการพยายามพัฒนา
พื้นที ่เ พื ่อเป็นแหล่งท่องเที ่ยว ซึ ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที ่ไม่คุ ้มค่าและเต็มตามศักยภาพของ
พลังงานที่มีอยู่ โดยที่แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศมีกระจายอยู่ทั่วไป แนวทางการ
พัฒนาในระบบอเนกประสงค์และครบวงจร จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  

 

                                           
43 มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่ , “ทฤษฎีพลั งงานความร้ อนใต้ พิภพ : โรงไฟฟ้าพลั งงาน 

ความร้อนใต้พิภพฝาง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556, จาก http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php#01 
44 เพ่ิงอ้าง. 
45 ตติยา  ใจบุญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 65. 
46 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ผลการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556, จาก http://teenet.cmu.ac.th/sci/survey02.php#06 
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และเป็นการพัฒนาแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ47 จึงควรมีการศึกษาพัฒนาเพ่ือน า
พลังงานดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งการใช้ผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ อย่างอ่ืนโดยตรง 
อย่างจริงจัง เพ่ือให้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังเช่นที่ได้มีการด าเนินการ ณ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการน าพลังงานความร้อนมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร 

โครงการอเนกประสงค์พลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง (โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร)  

 
 

ภาพที่ 2.6 : โครงการอเนกประสงค์พลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง (โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร) 
ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php#01 

 

                                           
47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ : แนวโน้มที่ควรจะเป็นใน

ประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556, จาก http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro05.php#1003 
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2.2.8.3 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

ปัจจุบันแหล่งน้ าพุร้อนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและกายภาพบ าบัด การใช้ประโยชน์โดยตรงในแง่ของการใช้ความร้อนเพ่ือการอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตร การท าห้องเย็นเพ่ือเก็บผลิตผลการเกษตร การท าความเย็นในอาคาร เหล่านี้ยังไม่มี  
การใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และอยู่ระดับของโรงงานต้นแบบ และการวิจัยพัฒนาเท่านั้น 48  เช่น 
โครงการอเนกประสงค์พลังงานความร้อนใต้พิภพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อน 
แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการส ารวจ ออกแบบและติดตั้งห้องอบแห้ง ห้องเย็น  โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าพุร้อนที่มีศักยภาพต่ าโดยใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือท าห้องอบแห้งส าหรับพืชผลทาง
การเกษตร ขนาด 3 ตัน ณ อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย49  

2.2.8.4 ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2520 Kingston Reynolds Thom & Allardice (KRTA) จากประเทศ
นิวซีแลนด์ได้ท าการส ารวจเบื้องต้นของแหล่งน้ าพุร้อนทางภาคเหนือ และสรุปว่าบริเวณแหล่ง
น้ าพุร้อนที่ส ารวจโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือมีศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งสามารถน า
ไปพัฒนาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรกรรมและการผลิตไฟฟ้า 50 จากการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์พบว่าแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือถึงแม้จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(200–2,000 กิโลวัตต์) ก็ยังคงคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อการลงทุน และมีราคาถูกกว่าต้นทุนการผลิต  
กระแสไฟฟ้าในภาคเหนือในปัจจุบัน51  โดยหากเปรียบเทียบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 

                                           
48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ : สถานภาพและแนวโน้มการ

พัฒนาใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ,” สืบค้นเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2556, จาก 
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro05.php#1002 

49 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานความร้อนใต้พิภพและ 
แนวทางการใช้ประโยชน์, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพลังงาน, 2558), น.6. 

50 คณะท างานสาขาพลังงานความร้อนใต้พิภพ คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, แนวนโยบายและสถานภาพการวิจัยพลังงานทดแทน สาขา
พลังงานความร้อนใต้พิภพ (พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540), น.28. 

51 อ านวยชัย  เทียบประเสริฐ, การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย, น.8. 
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ขนาดเล็กกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็ก (50-100 กิโลวัตต์) รวมกับค่าใช้จ่ายในด้านราคาน้ ามัน
ดีเซลและค่าใช้จ่ายด าเนินการจะเห็นได้ว่าต้นทุนของโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ต่อหน่วย คือ ประมาณ 2.45-4 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล คือ 6.60-9.66 บาท  
จึงนับว่า การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตไฟฟ้าถูกกว่า ซึ่งนับเป็นข้อดีหากพบแหล่งที่สามารถ  
น ามาผลิตใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น52  นอกจากนี้ ผลการศึกษาของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ปี 2549 พบว่า การศึกษาทดลองผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
มีก าลังการผลิต 300 กิโลวัตต์นั้น มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ถึง 8 เท่า รวมถึงค่าบ ารุงรักษาดูแลระบบยังถูกกว่าหลายเท่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่าอีกด้วย53   
แต่ทั้งนี้การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เหมาะสม คือ การพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ทุกรูปแบบตาม
ระดับอุณหภูมิของน้ าร้อน เพ่ือประโยชน์สูงสุด  อีกทั้ง น้ าร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพของ
ประเทศไทยเป็นน้ าค่อนข้างสะอาด มีแร่ธาตุเจือปนจ านวนน้อยมากไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ หรือมลภาวะ 
สามารถปล่อยลงห้วยหรือล าธาร และเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี54 

ทั้งนี้ ในการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลิตไฟฟ้ามีปัจจัย
ส าคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้55 

1. การส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Exploration) 
จ าเป็นจะต้องใช้นักวิชาการหลายกลุ่ม คือ นักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ นักธรณีเคมี นักอุทกธรณี ช่วยกัน
ในการวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการส ารวจ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรไว้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเจาะ (Drilling Cost) ขึ้นอยู่กับขนาดของแหล่ง จ านวนหลุมที่
เจาะ ขนาดของหลุมที่เจาะ ความลึกของหลุมที่เจาะ ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะ
เป็นค่าเครื่องเจาะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเจาะ เครื่องป้องกันความปลอดภัยจากน้ าร้อน (Blowout 
Preventer) ค่าหัวเจาะ ค่าก้านเจาะ ท่อกรุ ซีเมนต์ทนความร้อน โคลนผง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น 
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง  ๆค่าแรงงานของบุคลากร เช่น วิศวกร นักธรณีวิทยา ช่างเจาะ และคนงาน  

                                           
52 จรวย  บุญยุบล และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.299. 
53 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา

พลั งงานความร้ อนใต้ พิ ภพในประเทศไทย, ” สื บค้ น เมื่ อวั นที่  3 กุ มภาพันธ์  2558,  จาก 
http://webkc.dede.go.th/testmax/node/156 

54 อ านวยชัย  เทียบประเสริฐ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, น. 8. 
55 จรวย  บุญยุบล และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.288 - 289. 
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3. ลักษณะและขนาดของหลุมเจาะ (Bore Characteristic) ขึ้นอยู่กับความดัน 
ของแหล่งอุณหภูมิ อัตราการไหล พลังงานของน้ าร้อนหรือไอน้ า คุณภาพของน้ าร้อนหรือไอน้ า ความพรุน
และความสามารถในการไหลผ่านได้ของของไหล (Porosity and Permeability)  

4. การรวบรวมและการส่งพลังงานความร้อนของแหล่งพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพ (Fluid Collection and Transmission) ขึ้นอยู่กับการออกแบบและวางท่อ (Piping) การติดตั้ง
วาล์ว การติดตั้งระบบแยกไอน้ ากับน้ าร้อน การติดตั้งเครื่องเก็บเสียง (Silencer) การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 
และอุปกรณ์ความปลอดภัย การวางท่อส าหรับปล่อยน้ ากลับลงไปในดิน 

5. ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า (Electricity Potential) จะพิจารณาจากอัตราการไหล 
อุณหภูมิ ความดัน ค่าความร้อนของน้ า ไอน้ า ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นไฟฟ้า 
ซึ่งจะข้ึนอยู่กับการวางท่อการติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องแยกน้ าร้อนและไอน้ า ชนิดและการออกแบบ 
ของเทอร์ไบน์ และเครื่องควบแน่น ขนาดของโรงไฟฟ้าจะเป็นตัวแปรส าคัญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
ถ้าขนาดใหญ่ต้นทุนต่อกิโลวัตต์ติดตั้งของโรงไฟฟ้าจะลดลง ถ้าชนิดของโรงไฟฟ้าไม่ซับซ้อนต้นทุน
โรงไฟฟ้าก็จะถูกลง แต่ถ้าซับซ้อนต้นทุนก็จะสูงขึ้น 

6. ชนิดของโรงไฟฟ้าที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของสารเคมี อุณหภูมิ ความดัน  
ค่าความร้อนของไอน้ า น้ าร้อน ขนาดของแหล่ง และการออกแบบของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้า 2 วงจร 
(Binary Cycle) ใช้กับแหล่งที่มีอุณหภูมิ 90-130 องศาเซลเซียส หรือแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงแต่มีเปอร์เซ็นต์
สารเคมีสูง โรงไฟฟ้าชนิดแยกไอน้ ากับน้ าออกจากกัน (Flasher Power Plant) ใช้ในกรณีที่พบแหล่ง 
ที่มีทั้งน้ าร้อนและไอน้ าปนกันอยู่ หรือโรงไฟฟ้าร่วมระหว่างสองแบบ (Hybrid Power Plant) ก็อาจ
น ามาใช้ได้ถ้าเป็นแหล่งที่มีทั้งไอน้ าและน้ าร้อน  

7. อัตราเงินเฟ้อและอัตราเพ่ิมของราคาน้ ามัน ถ้าราคาน้ ามันเพ่ิมสูงกว่าอัตรา
เงินเฟ้อการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้งานก็จะมีข้อได้เปรียบ แต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าก็จะเป็น 
ข้อเสียเปรียบ 

8. สถานการณ์การพลังงานในประเทศ (Energy Situation) ถ้าเป็นประเทศ
น าเข้าพลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพก็มีความจ าเป็นเพราะจะได้ลดการน าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศและลดดุลการค้าและการช าระเงิน 

9. ผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal By-product) 
เช่น การน าน้ าร้อนที่ได้ไปใช้ในการเกษตร การอบแห้ง หรือใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
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2.2.8.5 สถานการณ์และแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพในประเทศไทย 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเทศไทยมีความพยายาม  
ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ผ่านมายังคงขาดความชัดเจน 
และต่อเนื่อง  ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการที่เป็นข้อจ ากัดในการน าพลังงานดังกล่าว
มาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อจ ากัดเรื่องศักยภาพของแหล่งพลังงาน ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่
ตั้งอยู่ ในเขต Ring of Fire หรือเขต “วงแหวนแห่งไฟ” ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกดัง เช่น
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศนิวซีแลนด์  ที่มีภูมิประเทศ
ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวเขตภูเขาไฟและเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง  ข้อจ ากัดเรื่องเทคโนโลยี 
ที่จะน ามาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ  ข้อจ ากัด
เรื่องบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วม
ด าเนินการ  ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการส ารวจ วิจัย พัฒนา และการลงทุนเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ  ข้อจ ากัดเรื่องการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  ข้อจ ากัดเรื่อง 
การขาดการส่งเสริมจากภาครัฐในระดับนโยบาย  ข้อจ ากัดเรื่องหน่วยงานของรัฐที่จะมีบทบาท
โดยตรงในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการส่งเสริมและควบคุมการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งการน ามาผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 
ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้อย่างชัดเจน  การใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้  
การก ากับดูแลตามภารกิจของหลายหน่วยงานภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ  
กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  
ซ่ึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ข้อจ ากัด
เรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนและชุมชนถึงประโยชน์ของพลังงานความร้อนใต้พิภพ   
ซึ่งข้อจ ากัดข้างต้นถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงของประเทศไทยที่ผ่านมา 
ไม่ประสบความส าเร็จและเป็นไปอย่างล่าช้า 
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อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานโดยการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับการพัฒนา  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานที่
ได้รับความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มากข้ึน โดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้มีการท าบันทึก 
ความร่วมมือศึกษาพัฒนาต้นแบบการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน เมื่อเดือนสิงหาคม 255456  และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้มีการศึกษา
และส ารวจแหล่งน้ าพุร้อนที่เหมาะสมต่อการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ  แนวทางการพัฒนา
เทคนิคการเจาะและการส ารวจน้ าบาดาลในระดับลึกที่มีอุณหภูมิสูง รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพสู่อุตสาหกรรมท้องถิ่น  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ด าเนินการคัดเลือก
แหล่งน้ าพุร้อนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพน่าจะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เหมาะสมแล้ว
จ านวน 16 พ้ืนที่ จากแหล่งน้ าพุร้อน 112 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพ่ือท าการส ารวจเบื้องต้น 
และได้ด าเนินการคัดเลือกให้เหลือ 5 พ้ืนที่ เพ่ือส ารวจทางธรณีวิทยาและศึกษารายละเอียดเชิงลึก57 
ได้แก่  น้ าพุร้อนเหมืองแร่-เมืองแปง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  น้ าพุร้อนฝาง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ น้ าพุร้อนห้วยทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย น้ าพุร้อนแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย และน้ าพุร้อนคลองปลายพู่ อ าเภอกะปง จังหวัดพังงา จากนั้นจะคัดเลือกพ้ืนที่ที่ดีที่สุด 1 แห่ง 
เพ่ือด าเนินการเจาะบ่อส ารวจในระดับความลึกไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร เป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยต่อไป58 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนา
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เพียงพอผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 5 MW จ านวน 1 พ้ืนที5่9 

                                           
56
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นอกจากนี้ จากโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิต
ไฟฟ้าแหล่งแม่จัน จังหวัดเชียงราย ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 
2556 โดยท าการส ารวจครอบคลุมพ้ืนที่ 10 ตารางกิโลเมตร รอบบริเวณน้ าพุร้อนป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย พบพ้ืนที่ที่คาดว่ามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 2 จุด ระดับความลึกประมาณ 200 
เมตร แต่ต้องเจาะส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือดูปริมาณน้ า60  จากสถานการณ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า การประเมิน
ศักยภาพของแหล่งพลังงานจากหน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาแหล่งพลังงานความ
ร้ อน ใต้ พิ ภพ เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า เ พ่ิ ม ขึ้ น ไ ด้ ใ น อน าค ต  ทั้ ง นี้  ภ า ย ใ ต้ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
และเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังมีโอกาสและมีความสามารถในการขยาย
การส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการน ามาผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
แหล่งพลังงานได้อีกหลายพ้ืนที่  ประกอบกับประเทศไทยได้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกายภาพบ าบัด โดยไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าว
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมาตรการด้านการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อแหล่งพลังงาน หรือเกิดการปนเปื้อนขึ้นในบริเวณโดยรอบ  
อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย และสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน  
ความร้อนใต้พิภพอย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรให้
ความส าคัญและผลักดันการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งการใช้เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง ภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมตามหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

2.2.9 ข้อเสียของพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
พลังงานความร้อนใต้พิภพแม้จะมีประโยชน์ แต่การน ามาใช้ยังมีปัญหาที่ควรทราบ

เพ่ือป้องกันและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า อันเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อเสียหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้ 

1. น้ าเสียอันเนื่องมาจากแหล่งดังกล่าวมีสารน้ าเค็มละลายอยู่ หรือมีปริมาณแร่ธาตุ
ละลายอยู่ในปริมาณที่สูงอาจเป็นอันตรายต่อระบบน้ าบาดาลหรือน้ าผิวดินที่ใช้ในการเกษตร อุปโภค 
หรือบริโภคได้ วิธีป้องกัน คือ การท าให้สารน้ าเค็มตกตะกอน (Ponding and Evaporation) หรืออัดคืน
สู่ชั้นหินที่ปลอดภัย (Reinjection)61  

                                           
60 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, น.5. 
61 อ านาจ  เจริญศิลป์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.95. 
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2. ก๊าซที่ไม่รวมตัว (Noncondensible Gases) เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซอ่ืน ๆ 
ซึ่งหากหายใจเข้าไปอาจท าให้ระบบการหายใจขัดข้องได้ วิธีการป้องกันคือ หากพบว่ามีก๊าซเหล่านี้อยู่
จะต้องเปลี่ยนสภาพของก๊าซ ให้เป็นกรดโดยผ่านก๊าซเข้าไปในน้ า ก็จะได้กรดซัลฟูริดซึ่งกรดนี้สามารถ
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย62 

3. ความร้อนตกค้าง (Waste Heat Rejection) ปัญหานี้อาจลดลงได้ถ้าใช้ความร้อน
ที่เหลือดังกล่าวในกระบวนการอ่ืน ๆ ที่ต้องการอุณหภูมิต่ ากว่า 

4. การทรุดตัวของแผ่นดิน (Subsidence) หากสูบน้ าร้อนในอัตราที่เร็วกว่าการอัดน้ า
กลับคืนสู่ระบบ วิธีป้องกันคืออัดน้ าร้อนที่ใช้แล้ว (หรือน้ าเย็นก็ได้) ลงไปใต้ดินในปริมาณที่สัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ าที่สูบขึ้นมาใช้63 

5. อาจเกิดปัญหาเรื่องเสียงในระยะที่มีการไล่ตะกอนในท่อไอน้ า ซึ่งก็จะเกิดเฉพาะ
ช่วงที่มีการไล่ตะกอนเท่านั้น64 

6. อาจมีสารพิษที่มีอันตรายละลายอยู่ในน้ า เช่น สารหนู ปรอท ซึ่งแก้ไขได้ 
โดยก่อนที่จะน าน้ ามาใช้จะต้องวิเคราะห์น้ าในแหล่งนั้นเสียก่อนเพ่ือความปลอดภัย แต่โดยทั่วไปแล้ว
มักไม่พบปัญหานี้65 

จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว เป็นที่น่ายินดีว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่อง
ที่สามารถป้องกันได้ดังที่ได้ท ากันได้มีการด าเนินการและประสบผลส าเร็จแล้วในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้
พลังงานชนิดนี้66 

  

                                           
62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ทฤษฎีพลังงานความร้อนใต้พิภพ : การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

ความร้ อนใต้ พิภพพิจารณาในแง่ สิ่ งแวดล้ อม ,” สืบค้นเมื่ อวั นที่  27 กุมภาพันธ์  2556, จาก 
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro03.php#08 

63 เพ่ิงอ้าง. 
64

 จรวย  บุญยุบล และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.290. 
65

 เพ่ิงอ้าง, น.290. 
66 เพ่ิงอ้าง, น.289 - 290. 
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2.3 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 
2.3.1. แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) 

การพัฒนาในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมเป็นกระแสหลัก ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องมีการใช้พลังงานในทุกกระบวนการ 
ของกิจกรรม ตลอดจนบริบทของสังคมในปัจจุบันมีการพ่ึงพาและใช้ประโยชน์จากพลังงานเป็นอย่างมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการน าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง
อันได้แก่แหล่งพลังงานจากฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาใช้อย่างมากมายมหาศาลเพื่อสนองตอบ
ความต้องการพลังงานในการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
ซึ่งกระบวนการในการผลิตพลังงานและการใช้พลังงานสิ้นเปลืองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษ ตลอดจนภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติ สิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งบนโลกใบนี้   และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น 
หากทุกประเทศทั่วโลกไม่ให้ความใส่ใจแก่การลดการพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลือง เพ่ือลดอัตราการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้นานาประเทศหันมาให้ความสนใจในการแสวงหา  
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถ
ใช้ได้ไม่มีวันหมดมาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
สิ้นเปลือง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนา  
ที่สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ มนุษย์สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้สืบไป ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนอยู่มากมาย  
ซึ่งพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีความน่าสนใจ และมีแหล่งพลังงาน
กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศ  ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างเป็นระบบและจริงจัง เพ่ือให้พลังงานความร้อนใต้พิภพ
เป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน และลดปัญหาการปล่อยมลพิษ  
จากการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่ งแวดล้อมไว้ 
ให้มีความสมดุลและน าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนอย่างแท้จริง 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development” ถูกกล่าวถึงอย่างมาก
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เมื่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  โดยในปี ค.ศ. 1983 
องค์การสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World 



42 

Commission on Environment and Development : WCED) เพ่ือท าการศึกษาในเรื่องการสร้างสมดุล
ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และในปี ค.ศ. 1987 คณะกรรมาธิการดังกล่าวได้เผยแพร่เอกสาร
จากการศึกษาที่มีความส าคัญมากชื่อ “Our Common Future” โดยเรียกร้องให้ชาวโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย และเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการพัฒนาเสียใหม่ให้ไปใน
แนวทางที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติมากขึ้น และระบุว่ามนุษย์
สามารถท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้ ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น
คือ ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน โดยไม่ขัดขวางหรือท าลาย
ความสามารถของคนในยุคต่อไปที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง67  

ต่อมา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้รับการรับรองอีกครั้งในการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) หรือ “Earth Summit” ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 179 ประเทศ 
และได้มีการลงนามรับรองเอกสารส าคัญ 5 ฉบับ ได้แก่68  

- ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio Declaration on 
Environment and Development)  

- แผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนินงาน
ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอแนวทางต่าง ๆ 
ในการต่อสู้กับความเสื่อมโทรมของดิน อากาศ และน้ า และเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ป่าไม้  
และความหลากหลายทางชีวภาพ การต่อสู้กับความยากจน การแก้ไขการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย การวางแผน
และการจัดการศึกษา สุขภาพอนามัย การแก้ไขปัญหาเมืองหลวง และปัญหาของเกษตรกร 

- ค าแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องป่าไม้ (Statement of Principle on Forests)  
เป็นแนวทางในการจัดการ การอนุรักษ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

- กรอบอนุสัญญาแห่ งสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ  
(UN Framework on Climate Change)  มีวัตถุประสงค์ ในการรักษาระดับก๊ าซเรื อนกระจก 
ในบรรยากาศที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาวะอากาศทั่วโลก โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ  
บางชนิดขึ้นสู่บรรยากาศ 

                                           
67 สุนีย์  มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2542), น.21 - 23. 
68 เพ่ิงอ้าง, น.25 - 26. 
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- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity) เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ยอมรับเอาวิธีการที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
ของสิ่งมีชีวิต และเพ่ือให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเจ้าของ 

และในปี 2002 ได้มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน World 
Summit on Sustainable Development (WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต้  
มีการขยายความการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลว่าการพัฒนาเพียงด้านเศรษฐกิจและการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมนั้น ยังไม่ใช่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์  
ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เพราะขาดการพัฒนาด้านมนุษย์ ดังนั้น จึงเกิดสามเสาหลักแห่งการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขึ้น ซึ่งเน้นย้ าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” นั้นต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางสังคม69  

อาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) หมายถึง  
การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิ ติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน 
และไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไป การพัฒนาในปัจจุบัน  
จึงมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความสมดุลใน 3 มิติดังกล่าว โดยมี เป้าหมายในการน าพามนุษยชาติไปสู่  
“การพัฒนาทีย่ั่งยืน”  ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก  

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่นานาอารยประเทศให้ความส าคัญ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า เป็นพลังงานสะอาด
และสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกจึงก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาน าแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแข่งขันและทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ซึ่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทั้งการผลิตไฟฟ้า
และใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากประเทศต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะมาทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองที่ก าลังจะหมดสิ้นไป 
และลดการปล่อยมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนอกจากจะท าให้เกิด
ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวแล้ว ยังเป็นกลไกหนึ่งที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย  

                                           
69 วินัย เรืองศรี , “กฎหมายและคดีสิ่ งแวดล้อม,” ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วย 

ผู้พิพากษารุ่นที่ 54, จัดโดยส านักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร, 2551 : น.2. 
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2.3.2 แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จากสถานการณ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ซึ่งบางชนิดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้ หรือบางชนิด
ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ทันกับการสูญเสียที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดความไม่สมดุลในระบบนิเวศ ส่งผลต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก
ต้องให้ความใส่ใจ และด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องด าเนินการให้สมดุลสอดคล้อง
กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย 

ปัจจุบันแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมุ่งจะรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ
ที่สูญเสียไปจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และในขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในแนวความคิดนี้ มิได้อนุรักษ์ในลักษณะที่ไม่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวเลย แต่เป็นการใช้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ 
การน าทรัพยากรมาใช้เท่าที่จ าเป็น และเมื่อถึงเวลาอันควร และใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตกทอด
ไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิตของคนอย่างได้ประโยชน์สูงสุด 
และใช้ได้อย่างยาวนานตลอดไป ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างทดแทนได้ ต้องอนุรักษ์ให้ใช้ได้
อย่างยั่งยืนและมีการสร้างทดแทน ส่วนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างทดแทนไม่ได้นั้น ต้องมีมาตรการควบคุมและหวงกัน
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงเป็นการอนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด70 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงหมายถึง 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และยืดอายุ
การใช้งานให้ยาวนานที่สุด71  

  

                                           
70 ณรงค์  ใจหาญ, “มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,” เอกสาร

ประกอบการสอนวิชากฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ , มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, น.3.  

71 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น.50. 
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2.3.2.1 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

แต่ละชนิด ได้แก่72 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น (Non-Exhaustion Natural 

Resources)  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 

ในธรรมชาติอย่างมากมาย และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 
แสงอาทิตย์ อากาศ และน้ าในวัฏจักร การอนุรักษ์และการจัดการจึงต้องควบคุมและป้องกัน 
ให้ปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หากพบว่ามีการปนเปื้อน  
ต้องด าเนินการขจัดให้หมดสิ้นไป ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีการขจัดทางเคมี ฟิสิกส์ หรือทางชีววิทยา 
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวิธีการป้องกันและควบคุม ผลกระทบเกี่ยวกับการปนเปื้อน  
ของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีกฎหมายควบคุมการกระท าใด ๆ ที่จะมีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีมาตรฐานควบคุมสารที่สามารถป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อน
ของมลสารที่เป็นพิษต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ (Renewable Natural Resources)  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้

หรือเกิดทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พืช ดิน น้ า แม้จะสามารถทดแทนได้แต่บางชนิดก็ใช้ระยะเวลา
ยาวนาน การอนุรักษ์และการจัดการต้องมีการจัดการระบบนิเวศให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ ต้องมีการใช้
ตามความเหมาะสม ฟ้ืนฟูสภาพที่เสื่อมโทรม เมื่อใช้แล้วต้องมีการสร้างทดแทน73  

(3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustion Natural Resources) 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ ามัน แร่ ก๊าซธรรมชาติ การอนุรักษ์

และการจัดการต้องมีการป้องกันมิให้เกิดการสูญเปล่าในการน ามาใช้ ใช้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น หากสามารถ
น าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนก็ควรมีการด าเนินการ ตลอดจนต้องมีการวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ มีการ
จ ากัดการใช้ทรัพยากรดังกล่าว74 

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ต้องมีการด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลักการจัดการที่
ส าคัญหลายประการ ได้แก่ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter pays principle) หลักการระวังไว้ก่อน 

                                           
72 อ านาจ  เจริญศิลป์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น. 7 - 11. 
73 ณรงค์  ใจหาญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 70, น.2. 
74 เพ่ิงอ้าง, น.2. 
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(precautionary principle) หลั ก สิ ท ธิ ใ น สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ที่ ดี  ( right to a healthful or decent 
environment) หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน (intergenerational equity) หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (public participation)75 หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public disclosure) 
หลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (public-private partnership)76  

2.3.2.2 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการส าคัญในการคุ้มครองและรักษา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีหลักการจัดการที่ส าคัญ ดังนี้77  
(1) หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle)  
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle) เป็นหลักการที่ต้องการ

ให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบในการก าจัดมลพิษที่ตนได้ก่อให้เกิดข้ึน  
(2) หลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (public-private partnership) 
หลั กความเป็ นหุ้ นส่ วนของรั ฐ - เอกชน (public-private partnership)  

เป็นหลักที่ต้องการสร้างการร่วมรับผิดชอบในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายหรือการได้รับประโยชน์ โดยควรใช้ควบคู่กับ 
“หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”  

(3) หลักการระวังไว้ก่อน (precautionary principle)  
หลักการระวังไว้ก่อน (precautionary principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุก 

โดยเน้นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าข้อมูล  
หรือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในขณะนั้นจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะชี้ชัดว่าจะมีผลกระทบใด
เกิดข้ึนก็ตาม 

(4) หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public disclosure) 
หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public disclosure) เป็นหลักการที่ใช้

กระบวนการทางสังคมมาสนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนแลผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  
เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากโครงการของรัฐหรือเอกชน โดยพยามยามให้ข้อมูล

                                           
75 กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 

2550), น.1 - 2. 
76 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

วิญญูชน, 2550), น.83. 
77 เพ่ิงอ้าง, น.83. 
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หรือความรู้ที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์แก่ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างแรงกดดันทางสังคม
ต่อผู้ที่สร้างความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน ามาตรการทางสังคม  
ยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

(5) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ 

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็น  
หรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
ตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น78 

 
 

                                           
78 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2552), น.18. 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 

จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในต่างประเทศ 
 

3.1 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในสหรัฐอเมริกา 
 

3.1.1 ความเป็นมา 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศชั้นน าในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ 

โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นพลังงานในอนาคต 1 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยในสหรัฐอเมริกามีการค้นพบแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพครั้งส าคัญเมื่อปี ค.ศ. 1847 โดย William Bell Elliot ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ส ารวจ
ที่มีชื่อว่า John C. Fremont ได้ค้นพบหุบเขาที่มีควันทางตอนเหนือ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองซานฟรานซิสโก 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่าเกย์เซอร์ (The Geysers)2 ต่อมาพลังงานความร้อนใต้
พิภพได้ถูกพัฒนาน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
การใช้ประโยชน์เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่อาคารบ้านเรือน และในปี ค.ศ. 1921 ได้มีความพยายาม 
น าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดย John D. Grant แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
จนกระทั่งในปีต่อมา Grant ได้ประสบความส าเร็จในการใช้ไอน้ าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มาเป็นพลังงาน และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา โดยสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 250 กิโลวัตต์3  ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มด าเนินการขึ้นในบริเวณเกย์เซอร์ โดยบริษัท 

                                           
1  ธีรวัฒน์  ปรีชาบุญฤทธิ์, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “รายงานการ

สืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศสหรัฐอเมริกา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2556, จาก http://www.slideshare.net/msciences/us-clean-energy-report-2009 

2 “A History of Geothermal Energy in the United States” , Accessed June 28, 2013, 
http://www1.eere.energy.gov/geothermal/history.html 

3 lbid. 
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Pacific Gas and Electrical โดยกังหันตัวแรกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 11 เมกกะวัตต์ 
และมีการด าเนินโครงการในพ้ืนที่แหล่งทรัพยากรความร้อนใต้พิภพอีก 18 แห่งทั่วประเทศ4 

ปี  ค.ศ.  1970 คณะกรรมการทรัพยากรความร้อนใต้ พิภพได้ถูกจัดตั้ งขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแหล่งทรัพยากรความร้อนใต้พิภพให้กว้างขวาง และได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ไอความร้อนใต้พิภพขึ้น โดยให้อ านาจแก่กระทรวงมหาดไทยในการให้เช่าที่ดินสาธารณะและที่ดิน 
ของรัฐบาลกลางเพ่ือใช้ในการส ารวจและพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพในลักษณะที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ปี ค.ศ. 1972 สมาคมพลังงานความร้อนใต้พิภพ (The Geothermal Energy Association) 
ได้ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมตัวของบริษัทอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพทั่วโลกในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง ปี ค.ศ. 1974 รัฐบาลกลาง
ได้ตราพระราชบัญญัติการวิจัย พัฒนาและโครงการสาธิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ (The Geothermal 
Energy Research, Development and Demonstration Act of 1974) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และก่อตั้งโครงการสาธิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการให้สินเชื่อ และโครงการรับประกันสินเชื่อเพ่ือความปลอดภัยในการลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ จากนั้นสหรัฐอเมริกา 
ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ เช่น The Energy Research and Development Administration (ERDA)  The Geo-
Heat Center โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือน าความร้อนใต้พิภพในระดับอุณหภูมิต่าง  ๆ  
มาใช้ประโยชน์ และมีการเผยแพร่ข้อมูลการส ารวจทางธรณีวิทยาถึงแหล่งทรัพยากรความร้อนใต้พิภพ
อย่างเป็นทางการครั้งแรก และในปี ค.ศ. 1977 กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา  
(The U.S. Department of Energy (DOE)) ได้ก่อตั้งขึ้น และมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1981 บริษัท Ormat ประสบความส าเร็จในการแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีระบบ 
2 วงจร และโครงการนี้ได้ก าหนดทิศทางความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร
ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ได้ และได้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรกในมลรัฐฮาวาย 
และกระทรวงพลังงานได้ด าเนินโครงการสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังความร้อนใต้พิภพ
อุณหภูมิระดับปานกลางด้วยเทคโนโลยีระบบ 2 วงจรที่เมืองราฟริเวอร์ (Raft River) มลรัฐไอดาโฮ 
จากนั้นพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ถูกน ามาพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในมลรัฐต่าง ๆ 
ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ค.ศ. 1994 ได้มีการด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

                                           
4 lbid. 
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โดยมีความพยายามในการเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพผ่านระบบฮีทปั๊ม (geothermal heat pumps)5 

สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพโดยการประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติหลายฉบับเพ่ือก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์  
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีการก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทั้งมาตรการทางภาษี การให้สินเชื่อ 
การค้ าประกันสินเชื่อ ตลอดจนการปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงที่ดินของรัฐเพ่ือการส ารวจ
และใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ6 ปัจจุบันจากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพและการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประเทศ
ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้มากกว่าทุกประเทศทั่วโลก โดยมีก าลังการผลิต
อยู่ที่ประมาณ 3,386 เมกะวัตต์7 

 
3.1.2 กฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 

ใต้พิภพของสหรัฐอเมริกา 

3.1.2.1 The Geothermal Steam Act of  1970 
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก าหนดให้อ านาจแก่กระทรวงมหาดไทยในการ

พิจารณาเพ่ืออนุญาตการให้เช่าที่ดินสาธารณะ ที่ดินของรัฐ ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่บริหารโดยกรมวิชาการ
เกษตรผ่านกรมป่าไม้ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตได้เข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาและด าเนินโครงการ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตต้องเป็นบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย The Energy Policy Act of  2005 

  

                                           
5 lbid. 
6 lbid. 
7  Geothermal Energy Association, “2013 Annual US Geothermal Power 

Production and Development Report,” Accessed July 20, 2013,  http://geo-energy.org 
/pdf/reports/2013AnnualUSGeothermalPowerProductionandDevelopmentReport
_Final.pdf 
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3.1.2.2 The Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration 
Act of 1974 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการวิจัย  
การพัฒนา และการสาธิตโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยรัฐบาลสหรัฐได้เล็งเห็นถึง 
ความจ าเป็นในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ทางพลังงานของประเทศโดยพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขณะนั้นการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีการใช้อยู่ ในวงจ ากัด รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยี และการลงทุนเพ่ือน าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการสนับสนุนการส ารวจ วิจัย พัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ให้กว้างขวาง และน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้ก าหนดว่ารัฐบาลควรมีบทบาทในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรมผ่านความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาและการสาธิต
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการจัดตั้งโครงการน าร่องเพ่ือสาธิตการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการออกแบบให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
และอุปกรณ์เต็มรูปแบบในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์  ซึ่งโครงการสาธิตจะมีการประเมินผล 
การด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคนิค วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างคุ้มค่า 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “Project” หมายถึง  
The Geothermal Energy Coordination and Management Project ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ และมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้ อีกทั้งยังได้ก าหนดให้มี
กองทุน “The Geothermal Resources Development Fund” เพ่ือท าหน้าที่ในการสนับสนุนเงินทุน
แก่ผู้ประกอบการที่จะด าเนินการโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนได้ก าหนดให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการที่ดีที่สุดและประเมินผลเทคโนโลยีในการควบคุมการมลพิษและของเสียจากการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ การคาดการณ์และการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

นอกจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้จัดตั้ง
โครงการค้ าประกันเงินกู้ เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
โดยกระทรวงการคลังค้ าประกันเข้ารับภาระผูกพันแก่ผู้ให้สินเชื่อในความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้น
และดอกเบี้ย โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้กู้ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเป็น
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หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือสมาคม หุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  ๆ  
โดยก าหนดขอบเขตการค้ าประกันวงเงินกู้ไม่เกิน 75% ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งหมด  
เว้นแต่การค้ าประกันใด ๆ เพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า บ้านเรือน อาจค้ าประกันวงเงินกู้ไม่เกิน 90% 
ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดระยะเวลาในการค้ าประกันไว้  
ในกฎหมายอย่างชัดเจน 

3.1.2.3 The Energy Policy Act of 2005 
The Energy Policy Act of  2005 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงาน

ให้ได้ร้อยละ 20 ในปี ค. ศ.2015 โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในส่วนของพลังงานหมุนเวียนนั้น มีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ (Renewable 
Energy)  ส าหรับพลังงานความร้อนใต้พิภพได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ the Geothermal 
Steam Act of  1970 โดยแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการเช่าแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพบนที่ดินของ
รัฐ ปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณค่าภาคหลวง วิธีการกระจายรายได้ของรัฐที่ได้จากการพัฒนาพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นหน่วยงานในการให้ค าปรึกษาแก่รัฐ  
และรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าภาคหลวงดังกล่าว 
ตลอดจนก าหนดบทบัญญัติที่มีเป้าหมายให้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ให้สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ตลอดจนการก าหนดมาตรการทางภาษีและการค้ าประกันเงินกู้
ส าหรับโครงการผลิตพลังงานประเภทต่าง  ๆ ซึ่งการค้ าประกันเงินกู้กระทรวงพลังงานสหรัฐ  
จะสามารถค้ าประกันส าหรับเงินกู้ได้ถึง 80% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ แต่จ ากัดเฉพาะ
โครงการที่มีส่วนในการหลีกเลี่ยงหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและที่มีการจ้างงาน  

3.1.2.4 The Advanced Geothermal Energy Research and 
Development Act of 2007 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดให้กระทรวงพลังงาน
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย การพัฒนา การสาธิตและการพาณิชย์ของพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ  ด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการสนับสนุนโครงการวิจัย 
พัฒนา การประยุกต์ใช้ การสาธิตและการพาณิชย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบ เพ่ือลด 
หรือป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพลังงานความร้อน 
ใ ต้ พิ ภ พ  ร่ ว ม กั บ  The Assistant Administrator for Research and Development at the 
Environmental Protection Agency ในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา การผลิตและการใช้งานพลังงานความร้อนใต้พิภพ ผลกระทบดังกล่าว
รวมถึงผลกระทบต่อน้ าบาดาลและอุทกวิทยาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
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ศักยภาพผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตและการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพเพ่ือลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต การพัฒนาและการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งนี้  
พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้การส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ ได้แก่ การสนับสนุน
โครงการวิจัย การพัฒนา การสาธิตและการพาณิชย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความรู้อ่ืนที่จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ มีการก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ แสวงหาโอกาสในการประสานงานความพยายามและแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าใน
ประเทศและต่างประเทศในการมีส่วนร่วมเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบความร้อนใต้พิภพและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการก าหนดการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

3.1.2.5 The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) of 2009 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อก าหนดให้มีการใช้มาตรการทางภาษี  

ในการกระตุ้นและชักจูงใจให้เกิดการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ โดยการเพิ่ม
เงินในการออกพันธบัตรในพลังงานหมุนเวียน การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กา รให้
เครดิตภาษีแก่การลงทุนที่มีคุณภาพ โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกเครดิตภาษีการลงทุนในอัตราร้อยละ 30 หรือเครดิตภาษีการผลิต ในอัตราที่
สามารถให้ได้ถึง 2.1 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั ่วโมง ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไม่สามารถเลือกเครดิตภาษีทั้งสองอย่างในการประกอบกิจการเดียวกันได้  

 
3.2 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
3.2.1 ความเป็นมา 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และยังมีความพยายาม 
ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้มากขึ้น ภายใต้  
การค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร การใช้ในอุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมการอบแห้งไม้ การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เนื่องจาก
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่มาก  รัฐบาลจึงมีการก าหนด
มาตรการในการส่งเสริม และกระตุ้นการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งในระดับนโยบาย 
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และกฎหมาย  และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ในทุกรูปแบบให้มากขึ้นตามล าดับ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือลดการพ่ึงพาการใช้พลังงาน 
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ทั้งนี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ก าหนดโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ เช่น โครงการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการสปาและรีสอร์ท  
โดยกระทรวงพลังงานได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการท่องเที่ยว และสถาบัน  
การดูแลสุขภาพทางเลือก เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจการสปาและรีสอร์ทในเขตพ้ืนที่ที่มีน้ าพุร้อน 
โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการด าเนินการ และจะมีการฝึกอบรมการนวด
เพ่ือบ าบัดรักษาและการใช้สมุนไพรให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการ
ดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคการเกษตรอีกด้วย  

ในส่วนของการผลิตไฟฟ้านั้น ปัจจุบันสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้เป็นอันดับ 2 ของโลก และรัฐบาลมีเป้าหมายในการขยาย
ก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้สอดคล้องกับศักยภาพแหล่งกักเก็บพลังงานที่มีอยู่
ภายในประเทศ ซึ่งได้มีการประมาณการศักยภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ยังไม่ถูกน ามาใช้
ประมาณ 2,600 เมกกะวัตต์ และมีแผนที่จะพัฒนาพ้ืนที่ที่ส ารวจแล้ว โดยจะพัฒนาการใช้ประโยชน์
ให้ได้เพ่ิมขึ้น 1,200 เมกะวัตต์ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า8  ซึ่ง ณ ปี ค.ศ. 2014 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
มีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพรวม 1,866.19 เมกะวัตต์9 

  

                                           
8  Department of Energy, “Geothermal Energy, ”  Accessed April 2 9 , 2 016, 

http://www.doe.gov.ph/ renewable-energy-res/geothermal 
9  Atty. MARISSA P. CEREZO, “ Geothermal Development in The Philippines, ” 

Accessed April 29, 2016, http://www.jogmec.go.jp/content/300199107.pdf 
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3.2.2 กฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

3.2.2.1 Geothermal Energy, Natural Gas and Methane Gas Law 
(Republic Act No. 5092) 

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1967 เพ่ือส่งเสริมและควบคุม
การส ารวจ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ก๊าซธรรมชาติและก๊าซมีเทน 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน  โดยมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ให้นิยาม 
“พลังงานความร้อนใต้พิภพ” ว่าหมายถึง พลังงานที่ได้มา หรือสามารถได้มาจากการผลิตภายใต้
พ้ืนผิวโลกโดยปรากฏการณ์ความร้อนตามธรรมชาติ รวมถึงไอน้ าและสารผสมทั้งหมดที่ถูกท าให้ร้อน
โดยพลังงานใต้พิภพโดยธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งอ่ืนที่ได้จากการขุดเจาะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม 
เช่น น้ า ไอน้ า หรือสารผสมอ่ืน (Section 2 (c))  และมีการก าหนดสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานความร้อนใต้พิภพไว้ในมาตราต่าง ๆ (Sections) ดังนี้ 

มาตรา 3 (Section 3) ก าหนดให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพทุกแห่ง รวมถึงพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไม่ว่าจะอยู่ใน
ที่ดินสาธารณะหรือในที่ดินของเอกชน ไม่ว่าจะพบบนพ้ืนดินหรือใต้พ้ืนดิน หรือในแม่น้ า หรือทะเลสาบ 
โดยห้ามมิให้ผู้ใดเอาไป และรัฐเป็นเจ้าของโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา การส ารวจเพ่ือเข้าถึงแหล่งพลังงาน
หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4 (Section 4) ก าหนดจ ากัดสิทธิในที่ดินส าหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การอยู่อาศัย การท าเหมือง
แร่ การปิโตรเลียม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน นอกเหนือจากการส ารวจเพ่ือเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์  
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยห้ามมิให้มีสิทธิในการส ารวจ เข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่ทั้งบนพ้ืนดินหรือใต้พ้ืนดินในที่ดินดังกล่าว 

มาตรา 5 (Section 5) ก าหนดให้สิทธิในการส ารวจ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์
พลังงานความร้อนใต้พิภพจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น  โดยบุคคลที่จะได้รับอนุญาต 
หรือได้ท าสัญญาเช่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ หากมีการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยเจ้าของที่ดินเองหรือโดยตัวแทนเพื่อการใช้ภายในประเทศ 
(รวมถึงการใช้เพ่ือท าอาหาร ให้ความอบอุ่น การท าความสะอาด หรือการอาบ) ก่อนพระราชบัญญัตินี้ 
มีผลใช้บังคับ ให้สามารถใช้ได้ต่อไปโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือท าสัญญาเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 
ผู้อ านวยการเหมืองแร่จะเห็นควรให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์  
ของสาธารณะเป็นส าคัญ 
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มาตรา 6 (Section 6) ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิขออนุญาต 
หรือท าสัญญาเช่าตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีผู้ขออนุญาตหรือท าสัญญาเช่าเป็นบุคคลธรรมดา  
ผู้นั้นต้องเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถในการก่อนิติสัมพันธ์
ได้ตามกฎหมาย  กรณีหากเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ต้องได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และอย่างน้อยร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมดต้องเป็นเจ้าของหรือถือโดยพลเมือง
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตหรือท าสัญญาเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ตลอดจนมีทักษะ ประสบการณ์และความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามใบอนุญาตหรือสัญญา
เช่าโดยวิธีการที่ดีที่สุดที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมนี้ 

มาตรา 7 (Section 7) ก าหนดให้ที่ดินที่อยู่ภายใต้การอนุญาตหรือที่ดิน 
ที่ได้ท าสัญญาเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ จะตกอยู่ภายใต้ภาระจ ายอมสาธารณะที่ก่อตั้งขึ้นหรือได้รับ
การรับรองโดยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต  ทั้งนี้ มาตรา 9 (Section 9) ได้ก าหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงที่ดินเอกชน โดยผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้เช่าตามสัญญาเช่าภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของที่ดินล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันแล้ว สามารถให้คนของตน 
ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการเข้าออกยังที่ดินนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ที่ดินนั้นยังคงอยู่ภายใต้ก าหนด
ระยะเวลาตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือสัญญาเช่า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเข้าไปท าการส ารวจ ศึกษา 
ทั้งทางด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา การขุดเจาะในที่ดิน โดยมีสิทธิที่จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินการศึกษาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จะต้องชดใช้ความเสียหาย หรือความ
เดือดร้อนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการในที่ดินนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  
ตามกฎหมาย 

มาตรา 11 (Section 11) ในกรณีที่ที่ดินนั้นเป็นที่สาธารณะ พระราชบัญญัตินี้
ก าหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ ได้รับสิทธิตามสัญญาเช่าสามารถเข้าออกที่ดินสาธารณะ 
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตและสัญญาเช่าได้ เว้นแต่ที่ดินซึ่งรัฐจอง 

การขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาต
ต้องด าเนินการตามมาตรา 12 (Section 12) โดยต้องเตรียมหลักฐานการขออนุญาตพร้อมด้วยแผนที่
แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่แน่นอนและขอบเขตตลอดจนต าแหน่งละติจูดและลองจิจูด โดยยื่นค าร้อง  
ต่อผู้อ านวยการเหมืองแร่ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอตามที่ก าหนดในกฎหมาย และต้องด าเนินการ
ติดประกาศแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ พร้อมทั้งต้องประกาศในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ครั้ง 
เป็นเวลาติดต่อกัน 3 สัปดาห์  หากมีข้อคัดค้านโต้แย้งให้ยื่นต่อผู้อ านวยการเหมืองแร่เพ่ือพิจารณา 
หากไม่มีการคัดค้านเช่นว่านั้น ให้ผู้อ านวยการเหมืองแร่พิจารณาออกใบอนุญาตโดยในใบอนุญาตนั้น
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ต้องระบุถึงหลักการ สิทธิ และหน้าที่ต่าง ๆ ของผู้ได้รับอนุญาต  ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ขอ
อนุญาตต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการยื่นขออนุญาตนั้นได้มีการส่ง
หลักฐาน และด าเนินการโดยถูกต้อง สามารถแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจได้ว่า ผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้ มาตรา 13 (Section 13) ก าหนดให้ในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจะ
ได้รับสิทธิในที่ดินได้ไม่เกิน 5,000 ไร่ต่อ 1 ใบอนุญาต และห้ามมิให้ผู้ใดได้รับใบอนุญาตเกินกว่า 10 ใบ  
มาตรา 15 (Section 15) ก าหนดให้เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก่อนเริ่มด าเนินการส ารวจในแต่ละปี ผู้ได้รับ
อนุญาตและผู้ท าสัญญาเช่าต้องส่งโปรแกรม แผนงานการส ารวจที่จะด าเนินการภายในปีนั้น ๆ ให้แก่
ผู้อ านวยการเหมืองแร่ และก่อนสิ้นปีตามปฏิทินผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดท ารายละเอียดการ
ส ารวจ เช่น การส ารวจทางภูมิประเทศ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ท าแผนที่ การขุดเจาะเพ่ือส ารวจ หรือ
การด าเนินการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น  อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการเหมืองแร่ สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขบาง
ประการที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา 16 (Section 16) ก าหนดอายุของใบอนุญาตให้มีอายุไม่เกิน 3 ปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตนั้น  โดยระยะเวลาดังกล่าวสามารถขยายออกไปได้โดยอาศัยอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  

มาตรา 17 (Section 17) ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตค้นพบพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพและมีความประสงค์จะน ามาใช้เพ่ือการพาณิชย์หรือการค้า และมีความพร้อมในการผลิต
และการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ ต้องยื่นขอเช่าพ้ืนที่ในที่ดินภายใต้ใบอนุญาตนั้น 
ต่อผู้อ านวยการเหมืองแร่ และต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามมาตรา 18 (Section 18)  
ซึ่งมาตรา 18 ก าหนดให้พ้ืนที่ที่จะให้เช่าได้นั้นต้องมีขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่เดิมที่ได้รับอนุญาต 
และต้องอยู่ ในรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เว้นแต่จะได้รับยกเว้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และทรัพยากรธรรมชาติ ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ทะเล อ่าว ทะเลสาบ หรือพ้ืนที่สัมปทานอ่ืน ๆ  
ทั้งนี ้ห้ามมิให้ผู้ใดถือครองที่ดินตามสัญญาเช่าภายใต้พระราชบัญญัตินี้เกินกว่า 25,000 ไร่ 

มาตรา 19 (Section 19) ก าหนดให้ผู้เช่า ทายาท ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า
มีสิทธิพิเศษภายใต้สัญญาเช่า เพ่ือท าการเจาะลงใต้พ้ืนดินในแนวดิ่งภายในบริเวณที่ดินที่ได้ท าสัญญาเช่า 
เพ่ือการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือสารสกัดใด ๆ ที่ได้จากการเจาะ 
ทั้งในรูปแบบของไอน้ า น้ าร้อน ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎระเบียบใด ๆ ที่ออก 
หรือจะออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อันว่าด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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มาตรา 20 (Section 20) ก าหนดให้หากในขั้นตอนการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พบแร่ธาตุอ่ืนที่ได้รับความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยธรรมชาติ
ที่ผสมมากับไอน้ า น้ าร้อน การสกัดหรือแยกแร่ธาตุนั้นสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติเหมืองแร่อีก หากการแยกหรือสกัดแร่ธาตุนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้จากการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ทั้งนี้ มาตรา 21 (Section 21) ก าหนดให้ในแต่ละปีก่อนการด าเนินการใด ๆ  
ผู้เช่าต้องเสนอโปรแกรมการด าเนินงานในปีนั้น ๆ ให้แก่ผู้อ านวยการเหมืองแร่  โดยผู้เช่าจะเริ่มใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้ท าสัญญาเช่า และสามารถใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์หรือการค้าได้ต่อไป โดยการตกลงร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการเหมืองแร่ ภายใต้เงื่อนไขว่า 
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นอยู่ภายใต้การปฏิบัติงาน  
ทางวิศวกรรมที่ดี  และผู้อ านวยการเหมืองแร่สามารถยกเลิกสัญญาเช่านั้นได้หากปรากฏว่ามีการระงับ
อย่างไม่มีเหตุผล หรือมีข้อจ ากัดด้านการผลิตหรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ   
และมาตรา 23 (Section 23) ก าหนดให้สัญญาเช่ามีอายุไม่เกิน 25 ปีนับแต่วันที่ได้ท าสัญญา  
และการต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถกระท าได้ก่อนสิ้นระยะเวลาการเช่า โดยสามารถต่ออายุได้อีก
ไม่เกิน 25 ปี 

มาตรา 22 (Section 22) ได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ 
กล่าวคือ การยกเว้นภาษีประจ าปีให้แก่ผู ้เช่าจนกว่าผู ้เช่าจะได้เริ ่มด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์
ทางการพาณิชย์หรือการค้า หลังจากนั้นจะมีการเก็บภาษีดังกล่าวในอัตรา 2 เปโซต่อไร่ต่อปี  
และมาตรา 24 ก าหนดให้การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพต้องเสีย
ค่าภาคหลวงให้แก่รัฐในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าทางการตลาดของพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

นอกจากนี้ มาตรา 26 (Section 26) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังก าหนด
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต จ านวน 500 เปโซ และค่าธรรมเนียมส าหรับการท าสัญญาเช่า 
จ านวน 1,000 เปโซ ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ท าสัญญาเช่ารัฐจะคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะน าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนในส านักงานเหมืองแร่   
และมาตรา 27 (Section 27) ก าหนดให้ในการขออนุญาตหรือการท าสัญญาเช่า ผู้ขอต้องให้ประกัน
เป็นที่พอใจแก่รัฐบาลตามจ านวนเงินที่ได้ก าหนดไว้ และต้องมีการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาตหรือสัญญาเช่าต่อผู้อ านวยการเหมืองแร่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 29 
และผู้อ านวยการเหมืองแร่มีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานใด ๆ ของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้เช่า
ได้ตามมาตรา 30 

เ พ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้ภายใน 5 ปีแรกนับแต่ที่ได้ท าสัญญาเช่า ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ เช่า
จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีน าเข้าหรือภาษีอ่ืน ๆ ในการน าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่  
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หรือสารเคมี ที่ผู้อ านวยการเหมืองแร่รับรองว่ามีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจการพลังงาน  
ความร้อนใต้พิภพ  หากเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่หรือสารเคมีดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต่อ 
การด าเนินกิจการอีกต่อไปและจะมีการส่งคืนไปยังเจ้าของเดิม ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้เช่าจะได้รับ
ยกเว้นภาษีส่งออก  แต่หากมีการขายต่อให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรา 34 (Section 34) ก าหนดให้ผู้อ านวยการเหมืองแร่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ในการก าหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น อ านาจในการก าหนดคุณสมบัติทางเทคนิค 
ทางการเงินของผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอท าสัญญาเช่า เงื่อนไขในการอนุญาตหรือให้เช่าหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือสัญญาเช่าแล้วแต่กรณี  อ านาจในการก าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้เช่า
ที่ต้องปฏิบัติภายใต้ใบอนุญาตหรือสัญญาเช่า  อ านาจในการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามา
ด าเนินงาน โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดจุดและการเจาะหลุมเพื่อการเข้าถึง
และการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ และการออกใบรับรองให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว  อ านาจในการป้องกันหรือบรรเทาความเดือดร้อนร าคาญจากการขุดเจาะ หรือจากอุตสาหกรรม
พลังงานความร้อนใต้พิภพ  อ านาจในการก าหนดเรื่องความปลอดภัยในการท างานและภายหลังจาก
การด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การรักษาพ้ืนที่ดิน น้ าทั้งบนดินและน้ าใต้ดิน ตลอดจนการป้องกันการสิ้นเปลือง
ไปโดยเปล่าประโยชน์หรือความเสียหายสูญหายของพลังงานความร้อนใต้พิภพ  อ านาจในการก าหนด
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินงาน หรือที่จ าเป็นต้องใช้รับมือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  
อ านาจในการห้าม หรือออกกฎเกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมที่มีระยะใกล้กัน  อ านาจในการควบคุมและระงับ
การขุดเจาะหลุม การวางเงื่อนไขในการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินใกล้บริเวณหลุมเจาะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของผู้อ านวยการเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
สามารถอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งหรือค าวินิจฉัยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 35 (Section 35) และมาตรา 36 (Section 
36) ก าหนดห้ามมิให้มีการโอนสิทธิในใบอนุญาตหรือสิทธิแห่งสัญญาเช่าแก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ และต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขว่า บุคคลที่จะรับโอนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด และในกรณีที่
บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือท าสัญญาเช่าตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนแล้ว การโอนนั้นต้อง  
ไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวถือครองสิทธิในที่ดินเกินกว่าจ านวนสูงสุดที่พระราชบัญญัตินี้อนุญาต 
ให้ถือครองได ้
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3.2.2.2 Presidential Decree No. 1442 : An Act to Promote The 
Exploration and Development of Geothermal Resources 

จากนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพให้มากขึ้น  รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงวางแผนจะส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนจาก
ภาคเอกชน  โดยการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจที่ส าคัญ ได้แก่  
Presidential Decree No. 1442 : An Act to Promote The Exploration and Development 
of Geothermal Resources หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การส ารวจ และการพัฒนาแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดยกฎหมายดังกล่าว กล่าวถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีแหล่งพลังงาน
อยู่ภายในประเทศ และยังไม่ถูกน ามาใช้ เพ่ือเป็นการลดภาระการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอก  จึงเป็น
ประโยชน์ของชาติในการช่วยเหลือด้านสัญญาบริการทางการเงิน เทคโนโลยี  การบริหารจัดการ หรือ
ในรูปแบบอ่ืน แก่หน่วยงานภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศที่จะด าเนินการส ารวจ หรือ
ด าเนินการพัฒนา หรือการแสวงหาประโยชน์ หรือการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพของประเทศ 

Presidential Decree No. 1442 : An Act to Promote The Exploration 
and Development of Geothermal Resources ก า ห น ด ส า ร ะ ส า คั ญ เ กี่ ย ว กั บ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดย Section 1 ก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจ
โดยตรงในการส ารวจ เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
หรืออาจกระท าการดังกล่าวได้โดยอ้อม โดยการท าสัญญาให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับการประมูล
หรือผู ้ที ่ผ่านการเจรจาสัญญากับผู้ท าสัญญาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่มีความสามารถ 
ทางเทคโนโลยี และทางการเงินในการด าเนินการส ารวจตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการนั้น  
โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ท าสัญญาให้บริการจัดหามาซึ่งบริการที่จ าเป็น เทคโนโลยี  และเงินทุน  
ผู้ท าสัญญาให้บริการอาจได้รับการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ไม่เกินร้อยละ 40 ของยอดค่าใช้จ่ายรวม 
ในการส ารวจทรัพยากรใต้พิภพหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินแล้ว 
นอกจากนี้ การด าเนินกิจกรรมและปฏิบัติการใด ๆ ตามที่ก าหนดในสัญญาให้บริการ รวมถึงการน า
แผนการท างานและกระบวนการทางบัญชีตามที่ได้ตกลงกันไปใช้ ต้องปฏิบัติตามการควบคุมดูแล
โดยตรงของรัฐบาลโดยส านักงานพัฒนาพลังงาน โดยการอนุมัติให้จัดท าสัญญาให้บริการดังกล่าวท าได้
โดยมติของเลขาธิการพลังงาน 

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้นิยามค าว่า “ทรัพยากรความร้อนใต้พิภพ” 
โดยให้หมายความรวมถึง ทุกผลิตผลที่ได้จากกระบวนการใต้พิภพ ไอน้ า น้ าร้อน และน้ าเค็มร้อน  
ไอน้ าและก๊าซอื่น ๆ น้ าร้อน และน้ าเค็มร้อนที่เกิดจากน้ า ก๊าซ หรือของเหลวอื่น  ๆ ที่ท าขึ้น
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เพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนใต้พิภพ ความร้อนหรือพลังงานอ่ืนที่สัมพันธ์กันซึ่งพบได้ในพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ และผลิตผลอื่นใดที่อาจเกิดจากสิ่งที่กล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ Section 2 ยังได้ก าหนดให้พ้ืนที่ท าสัญญาอาจครอบคลุมที่ดิน
สาธารณะ พ้ืนที่ใต้พิภพที่รัฐจอง รวมถึงที่รกร้าง และที่ที่ได้รับอนุญาตให้ส ารวจหรือเช่าซื้อตาม 
Republic Act No. 5092 ซึ่งสัญญาอาจครอบคลุมพ้ืนที่เอกชนหรือที่ดินอ่ืนที่ใช้ท าเกษตรกรรม 
เหมืองแร่ หรือที่ดินที่มีสิทธิอ่ืน ๆ หรือที่มีผู้อุทิศให้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากการส ารวจเพ่ือใช้
พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีเงื่อนไขว่าคู่สัญญาอาจได้รับอนุญาตโดยศาลให้จ่ายค่าชดเชยได้ตามสมควร
ในการเข้าถึงที่ดินเอกชนและภาระจ ายอมซึ่งเจ้าของที่ดินเอกชนสมัครใจตกลงให้ใช้ โดยการยื่นค าร้อง
ของคู่สัญญาต่อศาลชั้นต้นประจ าจังหวัดหรือเขตซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยค านึงถึงความจ าเป็นซึ่งอาจระบุไว้
โดยศาลดังกล่าว 

บทบัญญัติส าคัญอีกประการของกฎหมายฉบับนี้ได้แก่ การก าหนดมาตรการ
จูงใจใน Section 4 โดยก าหนดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ท าสัญญาให้บริการ ดังนี้  

- ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศุลกากรและภาษีค่าชดเชยในการน าเข้ า
เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องมือทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขุดเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ตามที่ก าหนดโดย Director of Energy Development โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ท าสัญญาหรือผู้ท าสัญญา
ช่วงขาย ส่ง หรือก าจัดเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ หรือเครื่องมือดังกล่าวโดยมิ ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
จากส านักงานพัฒนาพลังงาน ผู้นั้นต้องชดใช้เงินเป็นสองเท่าของค่าภาษีและธรรมเนียมซึ่งยังมิได้จ่าย
เนื่องจากได้รับยกเว้น 

- สิทธิในการเข้าประเทศได้ทันทีของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นคนต่างชาติรวมถึงครอบครัวของผู้นั้น โดยสิทธินั้นจะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าวต้องเข้ามาด าเนินงานซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามสัญญา
ที่ได้ท าไว้กับรัฐบาลภายใต้กฎหมายฉบับนี้  

- ภายใต้ระเบียบของธนาคารกลาง การส่งกลับนอกประเทศของเงินลงทุน
และการส่งเงินไปของเงินที่ได้มาจากการด าเนินการตามสัญญาให้บริการ เช่นเดียวกับยอดสรุปของเงิน
ดังกล่าว ซึ่งอาจจ าเป็นในการประกันเงินต้นและดอกเบี้ยของภาระหนี้ต่างชาติซึ่งเกิดจากการด าเนินการ
ด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

- สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ  ตามที่ก าหนดในมาตรา 12 แห่ง Presidential Decree No. 87 
( An Act to Promote the Discovery and Production of Indigenous Petroleum, and 
Appropriating Funds Therefor) ซึ่งอาจน าไปใช้กับการด าเนินการด้านพลังงานใต้พิภพ 

โดยสิทธิตามที่ก าหนดไว้ใน Presidential Decree No. 87 เป็นการให้สิทธิพิเศษ
แก่การด าเนินกิจการเกี่ยวกับการปิโตรเลียม ซึ่งบางส่วนเป็นการให้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับ
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กฎหมายฉบับนี้  โดยมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดยกเว้นภาษีเงินได้ 
ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินกิจการ โดยต้อง เป็นเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศได้ ได้รับสิทธิ เป็นต้น 

 
3.3 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
3.3.1 ความเป็นมา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียมุ่งเน้นนโยบายลดการพ่ึงพาการใช้น้ ามันและก๊าซ รวมถึง
ถ่านหิน และให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานในรูปแบบใหม่มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศทั้งก๊าซ น้ ามัน ก๊าซจากหินน้ ามัน ถ่านหิน  
และพลังงานใต้พิภพ (geothermal)10  ในส่วนของพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมากที่สุดในโลก และเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้11  เนื่องจากมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟ
ในมหาสมุทรแปซิฟิก  ทั้งนี้ สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เริ่มการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ในช่วงยุค 1970 ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพมากขึ้นในยุค 1990  แต่ต้องประสบภาวะชะงักงัน
เนื่องจากวิกฤติทางการเงินของเอเชียในปี ค.ศ. 1997-1998  ต่อมาในช่วงต้นของยุค 2000 การพัฒนา
พลังงานความร้อนใต้พิภพยังประสบปัญหาอุปสรรคทั้งจากนโยบาย และข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ทั้งการลงทุน
ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและความเสี่ยงด้านการส ารวจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน
ที่มีศักยภาพ และยากแก่การได้รับเงินทุนจากธนาคาร  รัฐบาลอินโดนีเซียจึงพยายามที่จะพัฒนา
พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเปิดรับความช่วยเหลือที่หลากหลายทั้งจากธนาคารและรัฐบาล  
ของประเทศพัฒนาแล้ว กระทั่งในปี ค.ศ. 2003 สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ตรากฎหมายสนับสนุน
ภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้น โดยก าหนด

                                           
10 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, “ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย,” สืบค้น

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558, จาก www.mfa.go.th/business/.../files/energy-20120924-
111152-710344.doc 

11 Indonesia-investments, “Geothermal Energy,”  Accessed February 2 , 2015, 
http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/geothermal-energy/item268 
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เป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ได้ 6,000 MW ภายในปี ค.ศ. 202012 
ปัจจุบันอินโดนีเซียมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 1,197 เมกกะวัตต์ เป็นอันดับ 3 
ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์13 

 
3.3.2 กฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

3.3.2.1 Number 27 Year 2003 Concerning Geothermal 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้มีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือบังคับใช้แก่การลงทุน

ในพลังงานความร้อนใต้พิภพ กล่าวคือ กฎหมายเลขที่ 27 ปี ค.ศ. 2003 หรือ Number 27 Year 2003 
Concerning Geothermal โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้การส ารวจ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพจัดเป็นการท าเหมืองแร่ประเภทหนึ่ง และก าหนดถึงมาตรการ 
ขั ้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ประโยชน์โดยตรง หรือการใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ทั้งพ้ืนดิน พ้ืนน้ า และไหล่ทวีป
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (GENERAL PROVISIONS Article 1)  โดยก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
พลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นหมายความรวมถึงการด าเนินการส ารวจ การศึกษาความเป็นไปได้ และ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคล
สามารถลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ผ่านระบบการประมูลและต้องได้รับใบอนุญาต หรือ IUP จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายกเทศมนตรีผู้มีอ านาจในการออกใบอนุญาต
แล้ วแต่ กรณี  (LICENSING Article 22)  และให้ อ านาจแก่ รั ฐบาลกลางและรั ฐบาลท้ องถิ่ น 
ในการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยรัฐบาลกลางมีอ านาจในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการ
ท าเหมืองความร้อนใต้พิภพ การก าหนดนโยบายแห่งชาติ  การให้ค าแนะน าและก ากับดูแลการให้
สัมปทานในพื้นที่ระหว่างจังหวัด การออกใบอนุญาตและก ากับดูแลการท าเหมืองระหว่างจังหวัด 
ตลอดจนการจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยาและศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 
(Government Authorities Article 5)  และรัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการออกกฎหมายและ
ระเบียบในพื้นที ่ที ่ม ีการท าเหมืองความร้อนใต้พิภพ การให้ค าแนะน าและก ากับดูแลการให้

                                           
12  World Resources Institute, “ Lessons from Indonesia: Mobilizing 

Investment in Geothermal Energy,”Accessed February 1, 2015, http://www.wri.org/blog/2013/06/ 
lessons-indonesia-mobilizing-investment-geothermal-energy 

13 Indonesia-investments, supra note 11. 
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สัมปทานในเขตเมือง การออกใบอนุญาตและก ากับดูแลการท าเหมืองในเขตเมือง เป็นต้น (Provincial 
Administrations Article 6)  

กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ก าหนดห้ามมิให้ด าเนินการใช้ที่ดินเพ่ือการท า
เหมืองความร้อนใต้พิภพในบางพ้ืนที่ กล่าวคือ สุสาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม สถานที่สาธารณรัฐและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น (LAND USE Article 16) 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้มีการก าหนดใบอนุญาตด าเนินธุรกิจพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ หรือ IUP ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ 

- ใบอนุญาตท าการส ารวจ (Exploration license) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี 
และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี  

- ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study license) 
มีก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากท าการส ารวจเสร็จสิ้น 

- ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Exploitation license) มีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันสิ้นสุดการส ารวจและขยายระยะเวลา (LICENSING Article 22)  

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตด าเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความร้อน
ใต้พิภพจะต้องปฏิบัติตามกฎวิศวกรรม ความสามารถทางการเงินและการจัดการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแห่งชาติ และต้องยึดมั่นในจริยธรรมของธุรกิจ (Utilization Article 12)  รวมถึงต้องมี
การเสนอแผนระยะยาวในการด าเนินการส ารวจและใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ที่รวมถึงแผนงบประมาณด้วย (Exploration and Exploitation Article 14) 

อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงประสบปัญหาด้านความล่าช้า 
ของระบบราชการ อุปสรรคจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางประการ ท าให้การพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นไปอย่างล่าช้า  โดยสามารถน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้าได้เพียงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์จากศักยภาพของแหล่งพลังงานทั้งหมด14  ปัญหาอุปสรรค 
ที่ส าคัญของกฎหมายเลขที่  27 ปี  ค .ศ .  2003 หรือ Number 27 Year 2003 Concerning 
Geothermal คือ การก าหนดให้กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพตามกฎหมายฉบับนี้ 
มีฐานะเป็นการท าเหมืองแร่ประเภทหนึ่ง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ในเขตป่าคุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์
เพ่ือการท าเหมืองความร้อนใต้พิภพได้  ซึ่งแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
ของประเทศตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว  ดังนั้น รัฐสภาอินโดนีเซียจึงผ่านกฎหมายฉบับใหม่ กล่าวคือ 
Geothermal Law No. 21/2014 ยกเลิก Number 27 Year 2003 Concerning Geothermal โดย
กฎหมายดังกล่าวระบุให้การส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ไม่จัดอยู่ในข่ายการท า

                                           
14

 lbid. 
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เหมืองอีกต่อไป  เพ่ือเปิดช่องทางให้มีการใช้พ้ืนที่ในเขตป่าคุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพัฒนาแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพได้15   

นอกจากความพยายามดังกล่าว รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยการจัดตั้งกองทุน 
The Geothermal Fund Facility (GFF) โดยให้การสนับสนุนเพ่ือลดความเสี่ยงและให้ข้อมูลด้านการเงิน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง16 

3.3.2.2 Number 21 Year 2014 on Geothermal 
กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียตราขึ้นโดยเน้นย้ าถึง

ความส าคัญในการส่งเสริมให้มีการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม และตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Article 3)  โดยก าหนดให้พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐบาล และต้องใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน และให้เป็นหน้าที่
ของรัฐบาล ทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นในการด าเนินการในเขตที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนด โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ต้องอยู่ภายใต้หลักการใช้ประโยชน์ (Article 4)  กล่าวคือ ผลประโยชน์ ประสิทธิภาพ ความยุติธรรม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน ความยั่งยืน ความมั่นคง  
และความปลอดภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม (Article 2)  และได้ก าหนด
บทบัญญัติส าคัญโดยระบุให้การส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ไม่จัดอยู่ในข่าย
การท าเหมืองอีกต่อไป  เพื่อเปิดช่องทางให้มีการใช้พื้นที่ในเขตป่าคุ้มครองและพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือพัฒนา
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ โดยให้เป็นอ านาจของรัฐบาลในการพิจารณาอนุญาต (Article 5 (1))  
และก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 
และการใช้ประโยชน์โดยอ้อมเพ่ือการผลิตไฟฟ้าต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  โดยได้ให้นิยาม
ค าว่า “Utilization of Direct” หรือ การใช้ประโยชน์โดยตรง ว่าหมายถึง การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มาใช้ประโยชน์โดยตรง โดยไม่ผ่านกรรมวิธีในการแปลงสภาพพลังงานความร้อน และหรือใช้สาร 
หรือของเหลวใด ๆ ผสม เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช่การผลิตไฟฟ้า (Part 1 General provisions 
Article 1 10. Utilization of Direct) และได้ก าหนดนิยามค าว่า “Use of Indirect” ว่าหมายถึง 

                                           
15

 lbid. 
16

 lbid. 
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การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยผ่านกระบวนการแปลงความร้อนใต้พิภพ หรือใช้สาร
หรือของเหลวผสม เพ่ือผลิตไฟฟ้า (Part 1 General provisions Article 1 11. Use of Indirect) 

บทบัญญัติส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กฎหมายฉบับนี้ได้แบ่งอ านาจใน
การจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น  โดยค านึงถึงพ้ืนที่ของ
แหล่งพลังงาน และลักษณะของการน ามาใช้ประโยชน์  ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

1.  อ านาจของรัฐบาลในการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Article 5 (1)) 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ในกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงนอกเหนือจากการน ามาผลิตไฟฟ้า 
(Utilization of Direct)  ให้เป็นอ านาจของรัฐบาลในการพิจารณาอนุญาต ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ดังกล่าว
ตั้งอยู่ข้ามเขตระหว่างจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ป่าคุ้มครอง เขตอนุรักษ์ป่า เขตอนุรักษ์น้ า 
พ้ืนที่ทะเลที่มีระยะทางมากกว่า 12 ไมล์ทะเลนับจากชายฝั่งจนถึงทะเลเปิดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
และมีอ านาจในการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าหรือการใช้ประโยชน์
โดยอ้อม (Use of Indirect) ไม่ว่าแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใดของสาธารรัฐ
อินโดนีเซีย รวมถึงเขตพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ป่าคุ้มครอง เขตอนุรักษ์ป่า และเขตอนุรักษ์น้ า  

นอกจากนี้ ยังก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจในการจัดท านโยบายพลังงานความร้อน
ใต้พิภพของประเทศ ก าหนดเขตพลังงานความร้อนใต้พิภพ ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ออกใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของรัฐบาล ให้ค าแนะน าและก ากับดูแล จัดท าข้อมูลและข้อมูลทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ จัดเตรียมความสมดุลในการใช้และการส ารองแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ การส ารวจ 
การแสวงหาประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาด้านวิศวกรรม (Article 6) 

2.  อ านาจของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
กฎหมายฉบับนี้แบ่งอ านาจของรัฐบาลท้องถิ่นออกเป็นอ านาจในระดับจังหวัด และอ านาจในระดับต าบล  
โดย Article 5 (2) ก าหนดให้จังหวัดมีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ดังกล่าว
ตั้งอยู่ข้ามเขตระหว่างต าบล หรือตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดนั้น  รวมถึงในเขตพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ป่าคุ้มครอง  
พ้ืนที่ทะเลที่มีระยะทาง 12 ไมล์ทะเลนับจากชายฝั่งไปจนถึงทะเลเปิด  และพ้ืนที่น้ าหมู่เกาะ และ
ใน Article 7 ได้ก าหนดให้อ านาจในการด าเนินกิจกรรมพลังงานความร้ อนใต้พิภพของจังหวัด  
ให้รวมถึงอ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่พลังงานความร้อนใต้พิภพภายในจังหวัด  ออกใบอนุญาต  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้อ านาจ  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา จัดท าข้อมูล 
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และข้อมูลทางธรณีวิทยา และศักยภาพของพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในจังหวัด และจัดเตรียมความสมดุล
ในการใช้และการส ารองแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในจังหวัด  

กรณีการจัดการในระดับต าบล Article 5 (3) ก าหนดให้ ต าบลมีอ านาจ
ด าเนินกิจกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า 
ในกรณีที่การใช้ประโยชน์นั้นตั้งอยู่ในต าบล หรือเมือง รวมถึงพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ทะเล
ระยะทาง 1 ใน 3 ของเขตทางทะเลที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลจังหวัด  และ Article 8 ก าหนดให้ต าบล
หรือเมืองมีอ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง
นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่พลังงานความร้อนใต้พิภพภายในต าบลหรือเมืองนั้น   
ออกใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้อ านาจ  ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
จัดท าข้อมูลและข้อมูลทางธรณีวิทยา และศักยภาพของพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในต าบลหรือเมือง 
และจัดเตรียมความสมดุลในการใช้และการส ารองแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในต าบลหรือเมือง 

กฎหมายดังกล่าวก าหนดลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
โดยอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยอ้อมเพ่ือผลิตไฟฟ้า  หรือการใช้ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้
พิภพโดยตรง  อนึ่ง กรณีการใช้ประโยชน์โดยตรงอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ จะอนุญาตให้ใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเท่านั้น (Article 9)  และ Article 10 ก าหนดให้การแสวงหาประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้าเป็นเรื่องส าคัญและต้องมาก่อนการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

ทั้งนี้  ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีผู้มีอ านาจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ในการตัดสินใจก าหนดเขตพ้ืนที่ที่จะน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ผลิตไฟฟ้า (Article 16 (1)) 
และในกรณีที่การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า เขตป่าคุ้มครอง 
เขตอนุรักษ์ป่า หรือเขตอนุรักษ์น้ า การขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลเรื่องดังกล่าว
ด้วย (Article 24, 25) โดยการใช้ประโยชน์เพ่ือผลิตไฟฟ้านั้น  กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดกิจกรรมที่รวมถึง 
การส ารวจ การแสวงหาประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  พร้อมทั้ง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด าเนินการขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด  ตลอดจนอายุของใบอนุญาต 
ที่ออกตามความแห่งกฎหมายนี้ 

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดหน้าที่ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และการจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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3.4 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศนิวซีแลนด์ 
 

3.4.1 ความเป็นมา17 
ประเทศนิวซีแลนด์มีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว 

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่มากโดยเฉพาะในเขต Taupo 
และ Kawerau  โดยเริ่มแรกเป็นการใช้โดยชาวเมารีเพ่ือให้ความร้อน ท าอาหาร และการบ าบัดรักษา 
ต่อมาชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ าพุร้อนเพ่ือการรักษา 
การพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนเพ่ือการอาบน้ าท าสปาจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 จากนั้นจึงเป็นการใช้ประโยชน์
โดยนักท่องเที่ยวตามล าดับ  และในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ก็เพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทั้งการใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การให้ความอบอุ่น
แก่อาคาร บ้านเรือน และการน ามาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า  โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรก
ของประเทศนิวซีแลนด์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งที่ 
2 ของโลก  และมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพขึ้นใหม่  
อีกหลายแห่ง ซึ่ง The Ngawha Geothermal Plant เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรก 
ที่ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ The Resource Management Act 1991 ทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าว
เป็นกฎหมายส าคัญและเป็นกฎหมายหลักท่ีก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ เช่น น้ า อากาศ
และดิน โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ประเทศนิวซีแลนด์มีการใช้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ในหลากหลายรูปแบบ โดยน ามาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น การใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษของโรงงานกระดาษ  การอบแห้งไม้ของโรงง านแปรรูปไม้ 
โดยใช้ความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ความร้อนแก่เตาเผาในการอบไม้  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เช่น ฟาร์มกุ้งที่มีการใช้น้ าร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ความร้อนแก่บ่อเลี้ยงกุ้ง การใช้
ในการเพาะปลูกพืชสวน โดยการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพให้ความร้อนแก่โรงเรือนกระจก 
ที่เพาะปลูกพืช  การใช้อบแห้งนมของชาวเมารี  การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในเครื่องท าความร้อน
ของโรงพยาบาล เป็นต้น 

                                           
17  Ministry of Business, Innovation and Employment, “Background of geothermal 

energy in New Zealand,” Accessed April 30, 2016, http://www.mbie.govt.nz/info-services/ sectors-
industries/natural-resources/geothermal/background-geothermal-energy-new-zealand#history 
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ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศนิวซีแลนด์ 
เป็นการใช้เพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก  โดยในปี ค.ศ. 2014 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์  ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า  
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่ในเขต Taupo Volcanic Zone มากที่สุด คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟ้า 
1,080 เมกกะวัตต์  โดยอุณหภูมิของแหล่งกักเก็บพลังงานในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นตัวส าคัญในการก าหนด
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าที่จะน ามาใช้ เช่น โรงไฟฟ้าไอน้ าแห้ง โรงไฟฟ้าไอน้ าเปียก โรงไฟฟ้าระบบ 2 
วงจร หรือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ได้ก าหนดเป้าหมายในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลั งงานทดแทนให้ ได้ ร้ อยละ 90 ภายในปี  ค.ศ. 2025 โดยส่ งเสริ มให้ มี  
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม เป็นต้น 

 
3.4.2 กฎหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ของประเทศนิวซีแลนด์ 

The Resource Management Act 1991 
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน โดยกฎหมายที่ส าคัญได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร 
1991 หรือ The Resource Management Act 1991 (the RMA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดการ การควบคุม การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งดิน น้ า อากาศ 
และพลังงานความร้อนใต้พิภพ (ทรัพยากรแร่ จะมีกฎหมายเฉพาะก ากับดูแลควบคู่กับ the RMA) 
โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลท้องถิ่น และความร่วมมือจากภาคประชาชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดย the RMA ก าหนดวัตถุประสงค์และหลักการของกฎหมายไว้ในส่วนที่ 2 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ 
และหลักการ มาตรา 5 (Part 2 Purpose and principles section 5) ซึ่งเน้นย้ าถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน โดยภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้  
การจัดการที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการ การใช้ การพัฒนา และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ   
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ตลอดจน  
มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ โดยการจัดการดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองความต้องการ  
ของคนรุ่นปัจจุบันและไม่บั่นทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นอนาคต  
ทั้งต้องมีการปกป้องคุณภาพอากาศ น้ า ดิน และระบบนิเวศ โดยการหลีกเลี่ยง หรือการรักษา  
หรือการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  
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the RMA ได้ให้นิยาม “พลังงานความร้อนใต้พิภพ”  โดยปรากฏในส่วนที่ 1 ว่าด้วย
การตีความและการใช้ มาตรา 2 (1)  (Part 1 Interpretation and application section 2 (1))  
ว่าหมายถึง พลังงานที่ได้จากกระบวนการผลิตภายใต้พ้ืนโลก โดยความร้อนตามธรรมชาติ และรวมถึงน้ าร้อน
ใต้พิภพ (Geothermal Water) ด้วย  ทั้งนี้ the RMA ได้ให้นิยามของ “น้ าร้อนใต้พิภพ” ว่าหมายถึง 
น้ าร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น รวมถึงไอน้ า น้ า และสารผสมที่เกิดจากน้ า 
ไอน้ า ซึ่งถูกท าให้ร้อนด้วยความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ดังนั้น น้ าใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานความร้อน
ใต้พิภพตามกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นทรัพยากร “น้ า” ตามความหมายของ the RMA และในส่วนที่ 3 
ว่าด้วยหน้าที่และข้อจ ากัดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ มาตรา 14  (Part 3 Duties and restrictions under this 
Act section 14) ได้ก าหนดข้อจ ากัดในการใช้ทรัพยากร “น้ า” รวมถงึน้ าร้อนใต้พิภพ โดยก าหนดห้ามมิให้ผู้ใด
เอาไปหรือใช้หรือกักเก็บในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือกฎในระดับภูมิภาค
เว้นแต่กิจกรรมบางประเภท กล่าวคือ กิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต (resource consent) โดยชัดแจ้ง 
ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือกฎที่ก าหนดในแผนระดับภูมิภาค หรือการใช้ในกิจกรรม
ภายในประเทศที่มีความเหมาะสม หรือการผักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส าหรับ
การใช้งานแบบดั้งเดิมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชาวเมารีท้องถิ่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักการส าคัญของ the RMA ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นไว้ในส่วนที่ 4 ว่าด้วยการท างาน อ านาจ และหน้าที่ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น (Part 4 
Functions, powers, and duties of central and local government) โดยก าหนดให้รัฐบาลกลาง 
รัฐบาลท้องถิ่นโดยสภาภูมิภาค และสภาต าบลหรือสภาเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทรัพยากร 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หรือความรับผิดชอบของตน โดยรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน 
และตรากฎหมายด้านการจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในภาพรวมทั้งหมด  ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นโดยสภาภูมิภาคเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการจัดการ การควบคุม
การด าเนินงาน หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรน้ า อากาศ ดิน และความร้อนใต้
พิภพ รวมถึงการอนุรักษ์ การดูแลรักษา การป้องกันการปนเปื้อนและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (section 30) โดยสภาภูมิภาคเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
ในระดับภูมิภาค หรือเรียกว่า “The Regional Policy Statements” (section 59-62) และมีอ านาจในการก าหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้ใน The Regional Policy Statements บรรลุผลส าเร็จ 
โดยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะถูกก าหนดไว้ในแผนระดับภูมิภาค หรือเรียกว่า “The Regional Plans” 
(section 63-67) เพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบรรลุวัตถุประสงค์ของ the RMA และสภาต าบล
หรือสภาเมืองจะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงโดยเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  

จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติของ the RMA มีการมอบอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่รัฐบาลในระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน  แต่การจัดการใด ๆ ดังกล่าวต้องสอดคล้อง
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และต้องให้เกิดผลตามนโยบายแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่รัฐบาลกลางก าหนด  
ซ่ึง the RMA ได้ก าหนดให้ The Regional Policy Statements ที่สภาภูมิภาคต้องด าเนินการจัดท านั้น
ต้องกล่าวถึงสาระส าคัญของเรื่องต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 62 (Section 62) แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
เช่น การจัดการแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับภูมิภาค  เป้าหมายที่จะน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ 
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  นโยบายในการด าเนินการและค าอธิบายนโยบายนั้น ๆ  วิธีการ (ไม่รวมถึงกฎ) 
ที่ใช้หรือจะถูกใช้เพ่ือการด าเนินตามนโยบาย  หลักการและเหตุผลในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย
และวิธีการต่าง ๆ  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายและวิธีการตามที่ก าหนด  
กระบวนการในการจัดการกรณีเกิดปัญหาข้ามเขตอ านาจระหว่างท้องถิ่น หรือความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานหรือดินแดนของภูมิภาค  อ านาจความรับผิดชอบของท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน
ในการระบุเป้าหมาย นโยบาย และวิธีการในการควบคุมและใช้ทรัพยากร เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทา
ภัยธรรมชาติ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนพ้ืนเมือง  รวมถึงขั้นตอนในการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของนโยบายหรือวิธีการที่ก าหนด  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสภาภูมิภาค อ านาจ หน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ นโยบายใน The Regional 
Policy Statements ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อก าหนดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และต้องท าให้นโยบายแห่งชาติ
บรรลุผล 

มาตรา 67 (Section 67) แห่ง the RMA ยังได้ก าหนดสาระส าคัญของ The Regional 
Plans ที่สภาภูมิภาคต้องจัดท าเพ่ือให้การด าเนินการตาม The Regional Policy Statements 
ประสบความส าเร็จ โดยต้องกล่าวถึงเป้าหมายส าหรับภูมิภาค นโยบายที่สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว 
และกฎระเบียบที่จะท าให้เกิดผลตามนโยบายที่ก าหนดไว้  โดยอาจมีการกล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ด้วย 
เช่น ประเด็นที่แผนพยายามหาแนวทางการแก้ไข วิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบเพ่ือใช้
ส าหรับการด าเนินการตามนโยบายของภูมิภาคให้เป็นผลส าเร็จ หลักการและเหตุผลในการก าหนด
นโยบายและวิธีการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายหรือวิธีการนั้น 
ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและวิธีการที่ก าหนด  ข้อมูล
ที่จะถูกน าไปใช้เพ่ือการขออนุญาต (resource consent) เป็นต้น ทั้งนี้ แผนระดับภูมิภาคต้องบังคับ
การให้เกิดผลต่อค าแถลงนโยบายใด ๆ ของประเทศ ค าแถลงนโยบายใด ๆ ของ New Zealand 
coastal  และค าแถลงนโยบายใด ๆ ของภูมิภาค   

นอกจากนี้ the RMA ยังได้ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือแบ่งประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ 
ออกเป็น 5 ประเภท ตามมาตรา 77A (section 77A) และมาตรา 87A (Section 87A) ได้อธิบายถึง
ลักษณะของประเภทกิจกรรมดังกล่าว สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
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1.  Permitted activity หมายถึง กิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตตามแผนระดับภูมิภาค 
ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่ก าหนดไว้ในแผนนั้น โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต resource 
consent  ทั้งนี้ ใช้บังคับแก่กิจกรรมขนาดเล็กและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

2.  Controlled activity หมายถึง กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนระดับภูมิภาคว่าเป็นกิจกรรม
ที่ต้องถูกควบคุมโดยต้องได้รับใบอนุญาต resource consent จากสภาภูมิภาค การจะได้รับใบอนุญาตนั้น
ต้องปรากฏว่ากิจกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในแผน โดยไม่จ าต้องแจ้งเพ่ือให้ได้รับความยินยอม
จากสาธารณชน เพียงแต่เป็นการพิจารณาตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจของสภาภูมิภาค ทั้งนี้  
ใช้บังคับแก่กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่รุนแรง 

3.  Discretionary activity หมายถึง กิจกรรมที่ต้องได้รับใบอนุญาต resource 
consent และต้องแจ้งให้สาธารณชนรับทราบ หากกิจกรรมนั้นถูกต่อต้าน จะต้องมีการตัดสินโดย
สมาชิกสภา ภายหลังจากท่ีได้มีการท าประชามติแล้ว ทั้งนี้ ใช้บังคับแก่กิจกรรมขนาดใหญ่ 

4.  Non-complying activity หมายถึง กิจกรรมที่ขัดกับกฎที่ก าหนดไว้ในแผน 
และต้องได้รับใบอนุญาต resource consent โดยอาจต้องมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ 

5.  Prohibited activity หมายถึง กิจกรรมต้องห้ามอย่างชัดแจ้งในแผนซึ่งไม่สามารถ
อนุญาตให้ด าเนินการได้ 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร 1991 หรือ The Resource 
Management Act 1991 (the RMA) ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ จะด าเนินการได้ก็แต่โดยได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยสภาภูมิภาค ซึ่งมีอ านาจในการจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ของตน  ทั้งนี้ ทรัพยากรความร้อนใต้พิภพของประเทศนิวซีแลนด์ที่ถูกน ามา 
ผลิตไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Taupo Volcanic Zone ซึ่งอยู่ในเขต Waikato region 
และ Bay of Plenty region ภายใต้การจัดการของสภาภูมิภาคทั้ง 2 ภูมิภาค18 กล่าวคือ Waikato Regional 
Councils และ Bay of Plenty Regional Councils  ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต Waikato region  ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษาโดยยกตัวอย่างหลักการ
จัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพในเขต Waikato region ภายใต้ The Waikato Regional Policy 
Statement ซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ The Waikato Regional Plan 
ซึ่งเป็นแผนเกี่ยวด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาค ในเขต Waikato ที่ออกตามความ

                                           
18  Mark Brockelsby, “ Geothermal development in New Zealand Managing 

environmental and social effects on Maori, ”  Accessed April 30, 2016, 
http://www.irena.org/documentdownloads/events/2013/november/olade/14_brockelsby.pdf 
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แห่งพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร 1991 หรือ The Resource Management 1991 Act 
(the RMA) โดยมีสาระส าคัญเก่ียวด้วยการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ดังนี้  

The Waikato Regional Policy Statement หรือนโยบายระดับภูมิภาค ก าหนดเรื่อง
การจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพในนโยบายที่ 9  โดยก าหนดให้มีการจัดการจัดการแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องด าเนินการโดยค านึงถึงระดับของแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ เพ่ือการจัดการส าหรับการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ขนาดของระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
จุดอ่อนที่ส าคัญของพลังงานความร้อนใต้พิภพ การใช้งานที่มีอยู่ การจัดการผลกระทบจากการพัฒนา 
การใช้ที่ดิน และการใช้สิ่งซึ่งไม่ใช่น้ าร้อนใต้พิภพในแหล่งทรัพยากรความร้อนใต้พิภพภายในภูมิภาค 
รวมถึงการจัดสรรแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยแบ่งเป็นแหล่งส าหรับการคุ้มครอง หรือการใช้ประโยชน์ 
หรือการผลิตไฟฟ้า 

โดย The Waikato Regional Policy Statement19 ได้วางนโยบายโดยก าหนดให้ มี
การแบ่งประเภทระบบความร้อนใต้พิภพออกเป็น 5 ประเภท กล่าวคือ 1) Development Geothermal 
Systems  2) Limited Development Geothermal Systems  3) Protected Geothermal Systems  
4)  Research Geothermal และ 5)  Systems  Small Geothermal Systems และก าหนดให้ 
แผนระดับภูมิภาค (Regional Plans) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน 
ต้องแบ่งประเภทการจัดการระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพตามนโยบายที่ก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์
ในการจัดการทรัพยากรความร้อนใต้พิภพ  รวมถึงก าหนดให้แผนระดับภูมิภาค (Regional Plans) 
ต้องจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตของระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการน าน้ าร้อนใต้พิภพ
หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพไปใช้  การส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือน้ าร้อนใต้พิภพ
อย่างมีประสิทธิภาพ  การฟ้ืนฟูและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ การก าหนดเงื่อนไขในการได้รับอนุญาต  การจัดการการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับ
การแบ่งประเภทระบบความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น  

The Waikato Regional Plan20 หรือแผนระดับภูมิภาค ได้ก าหนดสาระส าคัญ
เกี่ยวด้วยการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพในเขตภูมิภาค  โดยเน้นย้ าถึงประเด็นการใช้ประโยชน์

                                           
19 Waikato Regional Council, “The Waikato Regional Policy Statement , ” 

Accessed May 1 5 , 2 016,  http://www.waikatoregion.govt.nz/PageFiles/6777/2016/ 
WaikatoRegionalPolicyStatement2016.pdf 

20 Waikato Regional Council, “Waikato Regional Plan,” Accessed May 15, 2016, 
http://www.waikatoregion.govt.nz/Council/Policy-and-plans/Rules-and-regulation/Regional-
Plan/Waikato-Regional-Plan/ 
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จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยต้องเป็นการน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานดังกล่าว ทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นดิน น้ าใต้ดิน การทรุดตัวหรือการพังทลายของพื้นดินในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ 
และผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย วิธีการ ตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ  ในแผนนี้ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดนโยบายในการจัดสรรพ้ืนที่ตามประเภทระบบความร้อนใต้พิภพ
ตามที่นโยบายระดับภูมิภาคก าหนดไว้ และมีการจัดท าแผนที่แสดงขอบเขตของระบบความร้อนใต้พิภพ
ประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการที่ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพต้องด าเนินการ รวมถึงกฎในการขออนุญาตประเภทกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ 
the RMA ก าหนด 

 
3.5 บทวิเคราะห์นโยบาย และมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพของต่างประเทศ 

 

จากการศึกษาค้นคว้าความเป็นมา และมาตรการทางกฎหมายของประเทศชั้นน า
ในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการน ามาใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า
และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง ทั้งของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้อาศัยมาตรการทั้งในระดับนโยบาย 
และกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  โดยวัตถุประสงค์ 
ในการส่งเสริมและควบคุมการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพของแต่ละประเทศมีจุดร่วมที่เหมือนกัน 
กล่าวคือ การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศทดแทนการพ่ึงพาการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 
โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งนี ้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก่อให้เกิด 
“การพัฒนาที่ยั ่งยืน” อันเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม  
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่นานาอารยประเทศ
ยอมรับและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ถูกน ามาเป็นหลักการส าคัญในการก าหนดนโยบาย และกฎหมาย
เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งรวมถึงพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
โดยในระดับนโยบายแต่ละประเทศได้ก าหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการลดการใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิล  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ให้ได้มากขึ้น  โดยก าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ที่มีแหล่งทรัพยากรอยู่
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ภายในประเทศตามศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง  และได้น าเรื่องดังกล่าวมาก าหนดไว้ใน
กฎหมาย เช่น Number 21 year 2014 on Geothermal ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ The Resource 
Management Act 1991 ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น   

นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญและได้มีการบัญญัติไว้คล้ายคลึงกันของทั้ง 4 
ประเทศ ได้แก่ การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์  การควบคุม
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนกระทั่งการน ามาใช้เพื่อการผลิต
ไฟฟ้า รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง โดยอยู่ภายใต้การค านึงถึงหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม  ซึ่งแต่ละประเทศมีมาตรการทางกฎหมาย 
ที่น่าสนใจ และน่าจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยหลายประการ เช่น  
การก าหนดให้รัฐเป็นผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานเข้าด าเนินการ
เพ่ือส ารวจแหล่งพลังงานภายใต้ขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด การควบคุมการใช้ประโยชน์
จากพลังงานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การให้ประชาชนและท้องถิ่นมีบทบาทในการ 
จัดการพลังงาน และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักลงทุน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ  รวมถึงมาตรการในการจัดตั้งโครงการสาธิตการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้
ประโยชน์อย่างครบวงจร  ทั้งนี้ เพ่ือให้การส่งเสริมและการควบคุมมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ สามารถ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง  
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บทที่ 4  
นโยบาย กฎหมาย และปญัหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์

จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
 

4.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 

4.1.1 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2540 - 2559 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
ออกตามความในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ได้มีการก าหนดนโยบายทรัพยากรพลังงานไว้ 3 ประการ ดังนี้1 

1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายความสมดุล
ของธรรมชาติ แนวทางการด าเนินงานได้แก่ การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับโครงสร้างและระดับราคาพลังงานทุกประเภท  
ให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีและพลังงาน  
ในขบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบขนส่งและจราจรเพ่ือประหยัด
พลังงานและลดปัญหามลพิษ รวมทั้งปรับบทบาทขององค์กรและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เหมาะสม 

2. พัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานให้มีปริมาณความเพียงพอกับความต้องการ
อย่างประหยัดโดยเร่งรัดส ารวจและพัฒนาทรัพยากรพลังงานไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียม ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ หรือเป็นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนอกระบบ จัดท าแนวทางการจัดหา 
และพัฒนาพลังงานโดยมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพลังงานประเภทต่างๆ ส่งเสริมการปลูกป่า
เพ่ือท าฟืนและเผาถ่านในชนบทพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงดั้งเดิม  
ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศผู้ส่งออก
พลังงานในการพัฒนาและจัดหาพลังงานส ารอง 

3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดและลดปัญหามลพิษ 

 

                                           
1 อ านาจ  วงศ์บัณฑิต,  กฎหมายสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น.63. 
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4.1.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา 35 

ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 25592 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 
การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวยีน
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมขึ้น และอัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Energy Elasticity) ลดลง โดยมีการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ เช่น สนับสนุนให้มีการผลิต
และใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนหมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าและการขนส่ง โดยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการวิ จัย 
และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณ
และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนา และสาธิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การผลิตพลังงานจากพืชพลังงานที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยการผลิตพลังงาน
จากแหล่งธรรมชาติ และของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ  มาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียน (Waste to Energy) 
สนับสนุนและผลักดันนโยบายพลังงานชุมชนควบคู่ไปกับนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยการส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน การยอมรับการใช้พลังงานทดแทนจากชุมชน และการส่งเสริมให้เกษตรกร 
ปลูกพืชพลังงานชนิดที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  สร้างมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน  
และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมสัดส่วน
การผลิตในประเทศ โดยการสนับสนุนมาตรการด้านภาษีและการลงทุนเพ่ือจูงใจผู้ประกอบการ เช่น 
ส่งเสริมการลงทุนและรับประกันความเสี่ยงผ่านกองทุนเพ่ือการสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) เป็นต้น ตลอดจนวิจัย 
และพัฒนา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียน ทั้งจากวัสดุ เหลือใช้ 
จากการเกษตร ขยะ และแหล่งพลังงานธรรมชาติ (ลม แสงอาทิตย์ น้ า และอ่ืน ๆ) รวมทั้งถ่ายทอด
วิธีการดูแลรักษา และการซ่อมบ ารุงให้แก่ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ

                                           

2 “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559,” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555, จาก  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/037/1.PDF 
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ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับชุมชน
และท้องถิ่น พัฒนากลไก ช่องทาง และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา  
การผลิต การใช้ และการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเอง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
พลังงานหมุนเวียนได้อย่างสะดวก 

 
4.1.3 นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล 

รัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 โดยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับพลังงานไว้ ดังนี้3 

ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
และให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการ 
ที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในการพัฒนาพลังงาน 

 
4.1.4 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) 

ก่อนการประกาศแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 
(PDP 2015) กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2555 และวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ตามล าดับ โดยมีการก าหนดให้มีการกระจายแหล่ง 
และประเภทพลังงานใหม่ให้มีความหลากหลาย การส่งเสริมการผลิต การใช้ และพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 

                                           

3 ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี , “ค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐมนตรี  พลเอก  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2557,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557, จาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm  



79 

ภายใน 10 ปี4  ทั้งนี้ การจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2573 
ประเทศจะมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 
โดยปีพ.ศ. 2555-2564 จะพิจารณาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามกรอบแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555-2564 (Alternative Energy Development Plan : 
AEDP 2012–2021) ของกระทรวงพลังงาน และในปีพ.ศ. 2565-2573 จะขยายปริมาณพลังงานหมุนเวียน
ตามศักยภาพของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาสูงขึ้น และน าก าลังผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ยื่นเสนอขายจริงและมีความพร้อม รวมทั้ง
ก าลังผลิตตามโครงการพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. มาประกอบการพิจารณาด้วย5  

ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการแถลงนโยบายใหม่จึงได้มีการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
โดยเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลด
การพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟ้า
จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และได้ก าหนดวางกรอบแผนบูรณาการ 
พลังงานแห่งชาติ โดยจัดท าเป็น 5 แผน ได้แก่6 

1. แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development 
Plan: PDP) 

2. แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) 
3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP) 
4. แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ  

                                           

4 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี 2555-2573 PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 3, สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557, จาก http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-142.htm#1 

5 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี 2555-2573 PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 3, สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557, จาก http://www.eppo.go.th/power/PDP2010/PDP2010-rev3.pdf 

6 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015), สืบค้นเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.egat.co.th/index.php?option =com_content &view 
=article&id=325&Itemid=207 
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5. แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 
โดยแผน PDP 2015 และแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติจะให้ความส าคัญกับ

ประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน ประเด็นด้ านเศรษฐกิจ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้   
แผน PDP 2015 ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และ ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติดังกล่าวแล้ว7  โดยมีเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2558 - 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) ที่ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงเป้าหมายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อยู่
ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ภายในปี 25798 โดยเป็นการเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) ที่ก าหนดเป้าหมายการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2573 

 
4.1.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 
กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการ

ด้านพลังงาน และเป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ประกาศยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่9   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                           

7 เพ่ิงอ้าง. 

8 กระทรวงพลังงาน, “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy Development Plan : AEDP2015) ,  สื บค้ น เมื่ อวั นที่  17 พฤศจิ กายน 2558,  จาก 
http://ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/09/AEDP2015_Final_version.pdf ” 

9 กระทรวงพลังงาน, “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
(พ.ศ. 2555 - 2559),” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555, จาก http://www.energy.go.th/sites/ 
all/files/stragic2012-2016.pdf  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่สะอาด   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสร้างรายได้ให้ประเทศ  และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร  
ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ก าหนด

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564)10  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
และการน าเข้าน้ ามันได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ 
เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายสัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายของประเทศเป็น 25% ในปีพ.ศ. 2564 โดยในส่วนของการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตไฟฟ้าและคาดว่าน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ในอนาคต มีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตให้ได้ 1 MW ในปีพ.ศ. 2564 ปัจจุบันมีก าลังการผลิต 
350 kw  และได้ก าหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ ดังนี้ 

- พัฒนาแผนที่ศักยภาพแหล่งและเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศ 
- ประเมินความเป็นไปได้การพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพด้วยเทคโนโลยี

รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
- ประเมินความคุ้มค่า ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพน ามาผลิตพลังงาน 
- ทดลองน าเทคโนโลยีที่อาจใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิไม่สูงนัก

มาใช้ประโยชน์ 
- ติดตามเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพและภูมิประเทศ 
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กระทรวงพลังงานได้ประกาศยุทธศาสตร์

กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561) โดยปรับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานจากเดิมก าหนดไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ให้เหลือ 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้11 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

                                           

10 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564), 
สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555, จาก http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf 

11 กระทรวงพลังงาน, “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 
(พ.ศ. 2557 - 2561),” สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558, จาก http://old.energy.go.th/ 
sites/all/files/strategic2557_2561.pdf 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาล 
นอกจากนี ้กระทรวงพลังงานยังได้ทบทวนแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ  

และจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative 
Energy Development Plan : AEDP2015) ขึ้นโดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตพลังงาน
จากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วม
ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน12  ซึ่งการก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนตามแผน AEDP2015 ได้ค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายประการกล่าวคือ ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทน
คงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี  ความต้องการใช้ไฟฟ้า  ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้า  
ที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  การจัดล าดับเทคโนโลยีตามราคาต้นทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้า 
จากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ และตามนโยบายของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคม
และสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพ้ืนที่ 
และมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015  
ในภาพรวมของทั้งประเทศที่ร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ   
โดยพลังงานทดแทนที่ถูกก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าตามแผน 
AEDP2015 แยกตามประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ  
(น้ าเสีย/ของเสีย) พลังน้ าขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์  
และพลังน้ าขนาดใหญ่13  โดยไม่ปรากฏเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เพ่ือผลิตไฟฟ้าดังเช่นที่เคยปรากฏในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 
ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) แต่อย่างใด  แต่พลังงานความร้อนใต้พิภพถูกน ามาก าหนดเป็นเป้าหมาย 
การผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน โดยจัดเป็นพลังงานทางเลือกอ่ืนซึ่งแหล่งวัตถุดิบอยู่ระหว่าง
การส ารวจหรือวิจัยพัฒนาและอาจมีศักยภาพในอนาคตหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

                                           

12 กระทรวงพลังงาน, “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy Development Plan : AEDP2015) ,” สื บค้ น เมื่ อวั นที่  18 พฤศจิ กายน 2558,  จาก 
http://ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/09/AEDP2015_Final_version.pdf 

13 เพ่ิงอ้าง. 
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และต้นทุนสามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงพลังงานประเภทอ่ืน โดยมีเป้าหมายการผลิตความร้อน  
จากพลังงานทางเลือกอ่ืน (พลังงานความร้อนใต้พิภพ/น้ ามันจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น) อยู่ที่ 
10 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ในปีพ.ศ. 257914 

 
4.2 กฎหมายพลังงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยมีหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์  

และขอบเขตการใช้บังคับที่แตกต่างกัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การจัดการพลังงานในภาพรวม และที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการและการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 
(พลังงานความร้อนใต้พิภพ) เพ่ือพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ ซึ่งมีกฎหมายส าคัญ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 
4.2.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพ่ือก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ท าหน้าที่ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานรวมทั้งก ากับดูแล  
ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพลังงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยให้มี
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ก าหนดความหมายของค าว่า “พลังงาน” “พลังงานหมุนเวียน” “พลังงานสิ้นเปลือง” 
ตามมาตรา 4 โดยก าหนดให้  

“พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่
อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่
อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น   

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย  
ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น   

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ ามัน ทราย
น้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น 

                                           

14 เพ่ิงอ้าง. 
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2. มาตรา 5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ   
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงพลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เป็นกรรมการ ให้
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

3. มาตรา 6 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย 

และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  
ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  
เพ่ือให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. มาตรา 10 ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา 

และวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ  ติดตาม ประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหว
ของสถานการณ์ด้านพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพ่ือจัดท าข้อเสนอ 
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และเผยแพร่สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย 
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4.2.2 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัตินี้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. มาตรา 5 ก าหนดนิยามของค าว่า “พลังงาน” “พลังงานหมุนเวียน” “พลังงาน

สิ้นเปลือง”  โดยก าหนดความหมายไว้เช่นเดียวกับความหมายของค าดังกล่าวตามมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้มีการก าหนด
ความหมายของค าว่า “พลังงานควบคุม” หมายถึง พลังงานซึ่งได้มีการก าหนดให้ควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

2. มาตรา 6 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอ านาจหน้าที่ในการส ารวจ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดลอง และตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานในด้านแหล่งพลังงาน การผลิต การ
แปรรูป การส่ง และการใช้ และอ านาจหน้าที่ในการออกแบบ สร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งผลิต แหล่ง
แปรรูป ระบบส่ง ระบบใช้พลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชนิดใหม่  
รวมทั้งการก าหนดระเบียบ มาตรฐาน อัตราค่าตอบแทนส าหรับการใช้พลังงานโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 

3.  มาตรา 24 การก าหนดพลังงานควบคุม 
การก าหนดพลังงานประเภทใด ขนาดและวิธีการผลิต หรือการใช้อย่างใดให้เป็น

พลังงานควบคุม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม  
พ.ศ. 2536 บัญญัติให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุม 

4.  มาตรา 25 ก าหนดให้ผู้ใดจะผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม ต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้หากการผลิต
พลังงานควบคุมมีกฎหมายอ่ืนก าหนดว่าต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทาน ผู้ผลิตจะต้องได้รับอนุญาต
หรือสัมปทานตามกฎหมายนั้น ๆ ด้วย และมาตรา 27 ก าหนดให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจในการออก
ใบอนุญาต 

ทั้ งนี้  การอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมในปัจจุบันเป็นอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้การอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเป็นอ านาจ
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ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน15  อย่างไรก็ตาม ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภท 
ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานจากคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)16 ดังนั้น กรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่ง

                                           

15 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

“มาตรา 47 การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ...” 

“มาตรา 48 ในกรณีท่ีการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงานเพ่ือประกอบกิจการพลังงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจ านวนค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บตามกฎหมายนั้น ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย...” 

16 พระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552  มาตรา 3 บัญญัติว่า  

“ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงานมีดังต่อไปนี้ 

(1) กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์
แอมแปร์ 

(2) กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าตาม (๑) น าไฟฟ้าที่ได้จากการ
ผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง 

(3) กิจการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจ าหน่ายไฟฟ้าต่ ากว่าหนึ่งพันกิโลโวลต์แอมแปร์ 
โดยผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(4) กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้าโดยตรง 
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ผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งเข้าข่ายการประกอบ
กิจการพลังงานและได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ต้องด าเนินการขออนุญาตตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
โดยต้องยื่นขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรณี
การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้น
ไปและเข้าข่ายการประกอบกิจการพลังงาน ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะต้องยื่นขออนุญาตผลิตพลังงาน
ควบคุมต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
อนุญาตต่อไป 

 
4.2.3 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพตลอดจนก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้  
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศ โดยการก าหนดมาตรการในการก ากับ ดูแล ส่งเสริม 
และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน  
การก าหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือพัฒนา
และอนุรักษ์พลังงาน” เพ่ือให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และก าหนดมาตรการ  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใช้
ในการอนุรักษ์พลังงาน17 

ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ โรงงานควบคุม อาคารควบคุม ผู้ผลิต 
หรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้คือ  
การก าหนดให้เจ้าของอาคารควบคุม โรงงานควบคุมด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด  ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง ป้องกัน
การสูญเสียพลังงาน การน าพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์

                                           

(5) กิจการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซที่มีปริมาณการเก็บ
รักษาก๊าซธรรมชาติเหลวรวมของแต่ละแหล่งเก็บรักษาต่ ากว่าห้าหมื่นลิตร 

17 โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
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ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร 
อุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงาน  

อนึ่ง โรงงาน หมายถึง โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กล่าวคือ อาคาร สถานที่ 
หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป 
หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม 
ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง18   

อาคาร หมายถึง อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กล่าวคือ ตึก บ้าน 
เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย
ได้ และหมายความรวมถึง 

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ 

รั้ว ก าแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว
ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนัก
เกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9) 

(5) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร19  และอาคารสูง  อาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารชุมนุมชน  และโรงมหรสพ20 
โรงงาน หรืออาคารที่ เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม 

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

                                           

18 โปรดดูพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 5  

19 โปรดดูพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4   

20 โปรดดูพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 5 
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ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ที่ออก
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
ตามล าดับ โดยมีลักษณะดังนี้ 

ลักษณะของโรงงานที่ถูกก าหนดให้เป็นโรงงานควบคุมตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  ได้แก่ โรงงานที่มีการใช้พลังงาน ดังต่อไปนี ้

(1) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจาก 
ผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน  
มีขนาดตั้งแต1่0,000 กิโลวัตต์ หรือ 11,750 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ 

(2) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบ  
ของผู้จ าหน่ายพลังงาน  ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่ายพลังงาน  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจาก  
ผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 
ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 200 ล้านเมกะจูลขึ้นไป  

โดยโรงงานใดที่ก าหนดให้เป็นโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว มิให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมมาใช้บังคับกับโรงงานดังกล่าว 

และลักษณะของอาคารที่ถูกก าหนดให้เป็นอาคารตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้แก่ อาคารที่มิใช่อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคาร
ที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรือ 
ที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งข้ึนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน  
วัดวาอารามหรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
ที่มีการใช้พลังงานดังต่อไปนี้ 

(1) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจาก 
ผู้จ าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 
1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 

(2) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบ 
ของผู้จ าหน่าย ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่ายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายหรือของ
ตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 

นอกจากนี้ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
จัดตั้ง “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย
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ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

(2) เงินที่ส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา 42 
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(6) เงินจากดอกผลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้   
และมาตรา 24/1 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจากกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเป็นของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยเงินกองทุนนี้ มาตรา 25 ก าหนดให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  
(1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและ

ด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส าหรับการลงทุน
และด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(3 )  เป็น เ งินช่ วยเหลือหรือ เงิน อุดหนุน ให้แก่ส่ วนรา ชการ รั ฐวิ สาหกิจ 
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ข) การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริม และ
การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับ  
การก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ง) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ) การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 
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(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
4.2.4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกอบกิจการ
พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคง  มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม
และมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และโดยที่กิจการพลังงานเป็นกิจการที่มี
ความส าคัญต่อโครงสร้างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงต้องมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแล และการประกอบกิจการ
พลังงานออกจากกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ชุมชน  และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น  
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7  และมาตรา 4 ก าหนดให้
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับแก่การประกอบกิจการพลังงานทั่วราชอาณาจักร  โดยสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีดังนี ้

1. มาตรา 5 ก าหนดความหมายค าว่า “พลังงาน” และ “กิจการพลังงาน”  
“พลังงาน” หมายความว่า ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ   
“กิจการพลังงาน”  หมายความว่า  กิจการไฟฟ้า  กิจการก๊าซธรรมชาติ  หรือกิจการ

ระบบโครงข่ายพลังงาน 
2. มาตรา 8 ก าหนดให้รัฐพึงมีแนวนโยบายพ้ืนฐานว่าด้วยกิจการพลังงาน 

ดังต่อไปนี้ จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคา  
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยเน้นการใช้ประโยชน์และพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน  
ที่มีอยู่ภายในประเทศ  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ทั้งในด้านสังคม  เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งลดการพ่ึงพาพลังงานน าเข้าจากต่างประเทศ  ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
และระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือลดการลงทุนในการใช้พลังงาน  ลดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง 
ในกิจกรรมการผลิต  และลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบข้างเคียงอื่น  ๆ จากการผลิต
และใช้พลังงาน  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานด้านพลังงาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการและก าหนดอัตราค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดยมีองค์กรก ากับดูแล
การประกอบกิจการพลังงานท าหน้าที่คุมครองผู้ใช้พลังงาน  และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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ส่งเสริมสังคมให้มีความรู้  ความตระหนัก  และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า 

3. มาตรา 10 ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
4. มาตรา 11 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบ

กิจการพลังงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ   
ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน  และเสนอการตราพระราชกฤษฎีกา
เพ่ือก าหนดประเภท  ขนาด  และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต  
ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า  ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์
ในการจัดหาไฟฟ้า และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า  รวมทั้งก ากับดูแลขั้นตอนการคัดเลือก
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  เสนอความเห็นต่อแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  แผนการลงทุน 
ในกจิการไฟฟ้า  แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ  และแผนการขยายระบบโครงข่ายพลังงานเพ่ือน าเสนอ
รัฐมนตรี ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการไฟฟ้าและความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

5. มาตรา 30 ให้มีส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐซึ่งมิได้เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ 

6. มาตรา 47 ก าหนดให้การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทน
หรือไม่ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 

7. มาตรา 48 ก าหนดให้กรณีการขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการพลังงานหากต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
หรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวและหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็น
พร้อมทั้งจ านวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้น ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย 

8. มาตรา 93 ก าหนดให้มี “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุน
สนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น  
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า  ส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยค านึงถึง
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า  ซึ่งมาตรา 94 กองทุน
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ประกอบด้วย  เงินที่ได้รับตามมาตรา 96 ได้แก่ เงินที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าน าส่งเข้า
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
ตามมาตรา 128 และมาตรา 140  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้  ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ   
ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

9. มาตรา  97 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส  หรือเพ่ือให้มีการให้บริการไฟฟ้า  
อย่างทั่วถึง  หรือเพ่ือส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  เพื่อการชดเชยผู้ใช้ไฟฟ้า
ซึ่งต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากการที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากระท าการฝ่าฝืน
มาตรา 87 วรรคสอง  เพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถิ่นที่ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า  เพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพ่ือการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก 
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

 
4.2.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความส าคัญ 
และประสงค์จะส่งเสริม ให้มีการคุ้มครองกิจการที่รัฐให้การส่งเสริมที่ทันต่อเหตุการณ์และให้มีกลไก
การบริหารงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐที่สามารถอ านวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคในการลงทุน
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างงาน การเพ่ิมรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนได้ดีพอ  
โดยการก าหนดระบบการให้สิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรับการจูงใจให้มีการลงทุน โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

1. มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ได้แก่ 
“คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

2. มาตรา 16 ก าหนดให้กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ 
ต้องเป็นกิจการที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กิจการผลิตเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูงหรือ
กิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากิจการนั้น
ยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย โดยให้
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน 
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โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมไว้ด้วยก็ได้ และจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข
ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ 

นอกจากนี้ มาตรา 18 ก าหนดให้โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้
ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยให้พิจารณาถึงจ านวน
ผู้ผลิตและก าลังผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วในราชอาณาจักรเปรียบเทียบกับประมาณการความต้องการ
และขนาดก าลังผลิตที่จะส่งเสริมให้เกิดหรือเพ่ิมขึ้น  โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์
หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร และที่สนับสนุนให้มีการผลิตหรือประกอบ  
ในราชอาณาจักร  ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบ หรือวัสดุจ าเป็น และแรงงาน 
หรือบริการอย่างอ่ืนที่มีอยู่ในราชอาณาจักร  จ านวนเงินตราต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไว้ได้ 
และที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร  ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ  หรือหลักเกณฑ์อ่ืน
ที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม  และมาตรา 19 ก าหนดให้โครงการดังกล่าวต้องมี
มาตรการอันสมควรที่จะป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3. ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  
มาตรา 27 ก าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เพ่ือประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามจ านวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
แม้ว่าจะเกินก าหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น   

มาตรา 28 ก าหนดให้ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ใน
ราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะ
จัดหามาใช้ได้   

มาตรา 29 ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การให้การส่งเสริม
แก่กิจการใด หรือแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมรายใดไม่สมควรให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่ก าหนด
ข้างต้น คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมแก่กิจการนั้นหรือผู้ขอรับการส่งเสริมรายนั้น และรายต่อ ๆ ไป 
โดยให้ได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรเพียงกึ่งหนึ่ง หรือจะไม่ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับเครื่องจักรเลยก็ได้  

มาตรา 31 ก าหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีก าหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น  

มาตรา 35 ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการสามารถก าหนดเขตส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ใดก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีอ านาจให้ 
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ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามที่มาตราอ่ืน  ๆ 
ก าหนดไว้ ได้แก่  การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา 
ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 31 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  
ที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  การอนุญาต  
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของจ านวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริ มได้เสียไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับ  
การส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดจากก าไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง 
หรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคา
ตามปกติ 

 
4.2.6 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับแก่การส ารวจ พัฒนา 
การใช้ประโยชน์และการผลิตปิโตรเลียม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ได้แก่ “คณะกรรมการ
ปิโตรเลียม” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง 
อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย หรือสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการปิโตรเลียม เป็นกรรมการ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการให้สัมปทาน
โดยปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือ  
ของบุคคลอ่ืน ต้องได้รับสัมปทาน การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบบสัมปทานให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมีการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอสัมปทาน อายุสัมปทาน ประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน 
ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษไว้ ซึ่งการด าเนินกิจการปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ



96 

ฉบับนี้มีลักษณะการด าเนินการคล้ายคลึงกับการกระบวนการส ารวจ การผลิต การใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับสัมปทานซึ่งสามารถ
เทียบเคียงเพ่ือน ามาประยุกต์แก่การใช้กับพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 
4.2.7 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเจาะและการใช้
น้ าบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และป้องกันปัญหาวิกฤตการณ์น้ าบาดาลและปัญหาแผ่นดินทรุด 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้กิจการน้ าบาดาล หมายถึง การด าเนินการด้านการเจาะ  
น้ าบาดาล การใช้น้ าบาดาล หรือการระบายน้ าลงบ่อบาดาล การประกอบกิจการน้ าบาดาล จะต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 โดยห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลในเขต 
น้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่  เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต 
และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ (1) ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล มีอายุไม่เกิน 
๑ ปี  (2) ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล มีอายุไม่เกิน 10 ปี (3) ใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล  
มีอายุไม่เกิน 5 ปี ตลอดจนการก าหนดให้อ านาจแก่อธิบดีในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้ าบาดาลส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา มาตรา 7 จัตวา 
ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาน้ าบาดาล” ขึ้น ในกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุน ใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์ แหล่งน้ าบาดาล 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองทุนดังกล่าวประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังนี้   

(1) เงินทีโ่อนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ าบาดาล   
(2) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ าบาดาล ตามมาตรา7(2) ที่น าส่งเข้ากองทุน

ตามอัตราที่ ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว  
(3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลตามมาตรา 7 (2/1)  
(4) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการบริจาค  
(6) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจาก กองทุน  
(7) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตามความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการตาม วัตถุประสงค์

ของกองทุนในกรณีทรัพย์สินของ กองทุนมีไม่เพียงพอ 
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(8) เงินอ่ืนๆที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุนนี้ 
ทั้งนี้ พลังงานความร้อนใต้พิภพที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏในลักษณะ

ของน้ าพุร้อนซึ่งถือเป็นทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างหนึ่งที่ก าเนิดขึ้นมา21 เนื่องจากน้ าฝนหรือแหล่งน้ าผิว
ดินไหลซึมผ่านชั้นดินและรอยแตกของชั้นหินแข็งไปกระทบกับแหล่งสะสมความร้อนใต้พิภพ  
ท าให้เปลี่ยนสภาพเป็นน้ าร้อนและไอน้ าลอยตัวกลับขึ้นมาสู่พ้ืนผิวดินปรากฏให้เห็นในรูปของแหล่งน้ าพุร้อน 
ซึ่งในประเทศไทยมีการส ารวจพบแล้วมากกว่า 100 แห่ง และมีอุณหภูมิบนพ้ืนผิวประมาณ 60 – 100 
องศาเซลเซียส กรณีการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพขึ้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นต้อง
ด าเนินการขุดเจาะเพ่ือสูบน้ าร้อนจากใต้ดินในความลึกเกินกว่า 15 เมตร เพ่ือน ามาผ่านกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร  ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ าบาดาลยังมีบทบาทในการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลดังกล่าวขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและท้องถิ่นน้อยมาก เนื่องจาก 
ขาดประสบการณ์ด้านการส ารวจ และกระบวนการขุดเจาะ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
โดยทั่วไป ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ การส ารวจ เทคนิคการเจาะ ระบบป้องกันความปลอดภัย และระบบ
การส่งผ่าน เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงพลังงานโดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ลงนามตามบันทึกความร่วมมือศึกษา

                                           

21 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 3 ก าหนดให้ “น้ าบาดาล” หมายความว่า น้ า
ใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการน้ าบาดาลได้ออกประกาศก าหนดเขตน้ าบาดาลและความลึกของน้ าบาดาล โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 3 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตน้ าบาดาลและความลึกของน้ า
บาดาล พ.ศ. 2554 โดยก าหนดให้ท้องที่กรุงเทพมหานคร และท้องที่ของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดใน
ราชอาณาจั กรไทยเป็ นเขตน้ าบาดาล และก าหนดให้ น้ า ใต้ ดิ นที่ อยู่ ลึ กจากผิ วดิ นลงไป 
เกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ าบาดาล ในเขตน้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตน้ าบาดาลจังหวัดทุกจังหวัด 
ในราชอาณาจักรไทย  และให้ เขตน้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนในเขตน้ าบาดาลจังหวัดอ่ืน ๆ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
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พัฒนาต้นแบบการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยร่วมกันเมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2554 โดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้รับมอบหมายให้ ก ากับดูแล และด าเนินการในส่วนของ
การส ารวจและขุดเจาะ พร้อมประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานความร้อนว่ามีความเพียงพอต่อ 
การก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่  ซึ่งผลของการศึกษาและส ารวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการก าหนดทิศทางการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนของประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของนักวิชาการและช่างเจาะให้มีประสิทธิภาพในการส ารวจตลอดจนประสบการณ์ในการเจาะบ่อระดับลึก22  
รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานใต้พิภพ เป็นต้น23 

 
4.2.8 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ได้นิยามค าว่า “แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ  
มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุง
หรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ ามัน หินอ่อน โลหะและตะกรัน  
ที่ได้จากโลหะกรรม น้ าเกลือใต้ดิน หินซึ่งกฎกระทรวงก าหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม 
และดินหรือทรายซึ่งกฎกระทรวงก าหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงน้ า เกลือสินเธาว์ ลูกรัง หิน ดินหรือทราย 

ดังนั้น “แร่” จึงหมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ มีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพที่แน่นอน อาจแปรผันไปได้
ในขอบเขตที่จ ากัด ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีอธิบายว่า แร่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 1) แร่โลหะ 
ซึ่งเป็นแร่ที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถน าไปถลุงหรือแยกเอาโลหะในแร่  
มาใช้ประโยชน์ได้ และ 2) แร่อโลหะ ซึ่งเป็นแร่ที่ไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง หรือต้องท าการปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปใช้ สามารถแบ่งได้เป็น  

                                           

22 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, “โครงการศึกษาและส ารวจแหล่งน้ าพุร้อนเพ่ือส่งเสริมการผลิต
พลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น,” สืบค้นเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558 , จาก 
http://www.dgr.go.th/bgepa/job-Geothermal_1.php 

23 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, “โครงการศึกษาและส ารวจแหล่งน้ าพุร้อนเพ่ือส่งเสริมการผลิต
พลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น,” สืบค้นเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558 , จาก 
http://www.dgr.go.th/bgepa/job-Geothermal_3.php 
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แร่อุตสาหกรรม เช่น หินปูน โดโลไมต์ ดินขาว ฯลฯ  แร่เชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน หินน้ ามัน น้ ามันดิบ 
และก๊าซธรรมชาติ และแร่รัตนชาติ โดยทั่วไปจ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เพชร และพลอย24 

จากความหมายของ “แร่” ข้างต้นเห็นได้ว่า พลังงานความร้อนใต้พิภพไม่จัดเป็น 
“แร่” ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเกิดจาก
อุณหภูมิความร้อนใต้ผิวดิน ซึ่งประเทศไทยแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพจะปรากฏในลักษณะน้ าพุร้อน 
ซ่ึง “แร่” ตามความหมายของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ไม่ได้นิยามครอบคลุมถึง 

 
4.3  การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้กฎหมายปัจจุบัน 

การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้าถือเป็นการประกอบกิจการพลังงาน
ประเภทกิจการไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 5  
ซึ่งก าหนดให้ “กิจการไฟฟ้า” หมายถึง การผลิต การจัดให้ได้มา การจัดส่ง การจ าหน่ายไฟฟ้า  
หรือการควบคุมระบบไฟฟ้า และต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ออก
ตามความพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
และมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในการประกอบกิจการไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า 

การประกอบกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันรัฐยังคงมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.3.1.1 กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานราชการหลักที่รับผิดชอบด้านพลังงานของ

ประเทศไทยโดยมีพันธกิจกล่าวคือ ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ 
ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน  ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน  
จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน  ก าหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และก ากับ
ดูแล ควบคุม การด าเนินงานด้านพลังงาน  วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน  ส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน   

                                           

24 กรมทรัพยากรธรณี, ทรัพยากรธรณีกับการอนุรักษ์ , (กรุงเทพมหานคร : กรม
ทรัพยากรธรณี, 2550), น.6. 
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และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน 25  และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
รับผิดชอบพันธกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนมาอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Produce: SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Produce: VSPP) ขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ 
การลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพ่ิมราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder)  ทั้งนี้ อัตราส่วนเพ่ิมและระยะเวลาในการสนับสนุนจะแตกต่างกันตามประเภท
พลังงานทดแทน โดยมีส่วนเพ่ิมอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้26  ปัจจุบันภายใต้แผน AEDP2015 อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
จากการใช้มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เป็นมาตรการ Feed-in Tariff (FiT) เพ่ือจูงใจ
การลงทุนจากภาคเอกชน และสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียนแต่ละชนิดมากขึ้น
และก าหนดกรอบระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจน27  เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมี
ต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งมาตรการ FiT เป็นรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ อัตราการรับซื้อ
จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐานและค่า Ft ท าให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม28   

4.3.1.2 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ก าหนดให้มี

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบรหิาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคา
พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  ติดตาม  

                                           

25 กระทรวงพลังงาน, “พันธกิจกระทรวงพลังงาน”, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558, 
จาก http://www.energy.go.th/vistion.html 

26 กระทรวงพลังงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12. 

27 กระทรวงพลังงาน, “แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579  
(PDP 2015)”, สืบค้นเมื่ อวันที่  18 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.eppo.go.th/power/ 
PDP2015/PDP2015.pdf 

28 นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff, สืบค้นเมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.eppo.go.th/power/fit-seminar/Fit_2558.pdf 
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ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพ่ือให้มี 
การด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

ดังนั้น การด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมีอ านาจหน้าที่
ในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานจึงอยู่ภายใต้การติดตาม ดูแลของ กพช. เช่นกัน 
จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นผลให้การบริหารจัดการการประกอบกิจการไฟฟ้ามีลักษณะรวมศูนย์อยู่ที่ 
กพช. ซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 

4.3.1.3 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้มี  

“คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน” โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
พลังงานเพ่ือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ   
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้
สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานประเภทต่าง ๆ  ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ
พลังงานต้องด าเนินการขออนุญาตจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่คณะกรรมการดังกล่าวก าหนด 

ดังนั้น บุคคลใดหรือผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด 

4.3.1.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ก าหนดให้มี

การจัดตั้ง “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.” โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา 
จัดส่งหรือจ าหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กฎหมายก าหนดและประเทศใกล้เคียง  ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า 
แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอ่ืน
ที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.  ตลอดจนด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือ
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ต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินการดังกล่าว  ผลิตและขายลิกไนต์ 
หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต์หรือโดยอาศัยลิกไนต์หรือร่วมทุนกับบุคคลอ่ืนเพื่อด าเนินการดังกล่าว29  

จากพระราชบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตไฟฟ้า 
รับซื้อไฟฟ้า และส่งไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า  
ปัจจุบัน กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 แห่ง รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน 
และด าเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอ่ืน  
ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. 
และผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรง และจ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย30 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ผู้ใดสร้างโรงไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตรวมกัน
สูงกว่ายี่สิบเมกะวัตต์เพ่ือใช้เอง หรือที่มีก าลังผลิตรวมกันสูงกว่าหกเมกะวัตต์เพ่ือขายพลังงานไฟฟ้า  
แก่ประชาชน ประสงค์จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของตนกับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง 
หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องยื่นค าขอและได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อน31 

4.3.1.5 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจัดตั้งโดย

พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้า
นครหลวง32 มีอ านาจด าเนินการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัด
สมุทรปราการ 

4.3.1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจัดตั้งขึ้น

โดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง 
และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า  และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง 

                                           

29 โปรดดูพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 6 

30 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, “เกี่ยวกับ กฟผ.,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558, 
จาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=178  

31 โปรดดูพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 37 

32 โปรดดูพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 มาตรา 6 
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หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีอ านาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในเขตส่วนภูมิภาค
ซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงด าเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และในประเทศใกล้เคียง33 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 150  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ตามลักษณะและประเภทของการประกอบ
กิจการ ขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการไฟฟ้าเท่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ด าเนินการของหน่วยงานดังกล่าวตามท่ีมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

ปัจจุบัน กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
ตามนโยบายของรัฐในการกระจายการผลิตไฟฟ้าสู่ภาคเอกชนเพ่ือลดภาระการลงทุนภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
1) ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Produce: IPP) หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีก าลัง
การผลิตเป็นจ านวนมาก34 โดยมีการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.  2) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small 
Power Produce: SPP) หมายถึงผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังการผลิตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 90 
เมกะวัตต์ โดยมีการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ 3) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Produce: VSPP) หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมี
การท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟน. และ กฟภ. เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 
4.3.2 การขออนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ก าหนดให้  
การประกอบกิจการพลังงานไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ต้องได้รับ “ใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน” จาก “คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน” ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจ 
ในการประกาศก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตให้สอดคล้องกับขนาดและลักษณะของกิจการ
พลังงานประเภทต่าง ๆ โดยต้องค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการลงทุน รวมถึงลักษณะการแข่งขันของกิจการแต่ละประเภท และอาจก าหนดเงื่อนไขเป็น 
การเฉพาะรายด้วยก็ได้  ในการนี้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้อาศัยอ านาจตามความ  

                                           

33 โปรดดูพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มาตรา 6 และมาตรา 7 

34  ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า อิ ส ร ะ  ( Independent Power Produce: IPP),  สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่   
18 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary&letter=I&id=138 
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ในมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ออก “ประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2551” โดยก าหนดให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า และใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ35  และ
ก าหนดให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้ามี 5 ประเภท กล่าวคือ  

1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้า   
2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า 
3. ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
4. ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และ  
5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
โดยใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 20 ปีนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต36 
อย่างไรก็ตามได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการ

พลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552  ที่ออกตาม
ความพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะ
ของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานประเภท 
การประกอบกิจการไฟฟ้าจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

1. กิจการผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่า 1,000 
กิโลโวลต์แอมแปร์ 

2. กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่ ากว่า 1,000 กิโล
โวลต์แอมแปร์น าไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไปใช้ในกิจการของตนเอง 

3. กิจการจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดการจ าหน่ายไฟฟ้าต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ โดยผ่านระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

                                           

35 โปรดดูประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 4 

36 โปรดดูประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การก าหนดประเภทและอายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และข้อ 6 
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4. กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้านการผลิตไฟฟ้า
โดยตรง 

นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 ได้บัญญัติให้
พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็น
พลังงานควบคุม ผู้ใดจะผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
ดังนั้น กรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์
แอมแปร์ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์ ซึ่งเข้าข่ายการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องด า เนินการ
ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ. 2535 โดยต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ทั้งนี้  การประกอบกิจการพลังงานยังต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535  
เป็นต้น ซึ่งมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้กรณี
การขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว  
และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมทั้งจ านวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายนั้น ๆ 
ให้คณะกรรมการทราบด้วย  

 
4.3.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต

ประกอบกิจการไฟฟ้า 
ปัจจุบันคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ออก “ระเบียบคณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551” 
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมี
สาระส าคัญดังนี้ 



106 

4.3.3.1 ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า37 
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าต้องเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่มีส านักงานสาขาในประเทศไทย 
หรือกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  
และต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด 

4.3.3.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า38 
1. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและด าเนิน

กิจการพลังงาน 
(4) ภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นค าขอจนถึงวันที่ได้รับ

ใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา

สองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
(6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่หรือทรัพย์สิน

ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
2. กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หรือเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศ  
ที่มีส านักงานสาขาในประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีศักยภาพทางการเงินและทางเทคนิคเพียงพอที่จะก่อสร้างและด าเนิน
กิจการพลังงาน 

                                           

37 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 4  

38 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 4 
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(2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระยะเวลา
สองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(3) ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้  
ท าหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็น
บุคคลล้มละลาย 

(4) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ หรือ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

(5) ผู้มีอ านาจท าการแทน ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องไม่มี
ประวัติเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลายภายในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปี
ที่ยื่นค าขอจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

4.3.3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า39 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน เช่น เอกสารรับรอง

สถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน 
(3) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

พลังงานและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการพลังงาน 
(4) แผนการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการพลังงานที่ขออนุญาต เช่น แผนการลงทุน แผนการให้บริการที่สามารถให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการประกอบกิจการพลังงาน 

(5) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการ
พลังงานที่ขออนุญาต เช่น ประสบการณ์หรือจ านวนของเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการประกอบกิจการ

                                           

39 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6 และข้อ 7 
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พลังงานระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ ระบบการด าเนินการอย่างปลอดภัย แผนการ
จัดฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

2. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคล
ต่างประเทศซึ่งมีส านักงานสาขาในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นห้างหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนนิติบุคคล 
ในกรณีเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องมีการรับรองจากสถานทูต  
หรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ โนตารีพับลิค  
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ พร้อมทั้งส าเนา 
ใบทะเบียนพาณิชย์ส านักงานสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ 

(2) ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่นายทะเบียนรับรอง 
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจท าการแทน ผู้แทน 

นิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล 
(4) หนังสือมอบอ านาจให้จัดการหรือด าเนินการ 
(5) เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงิน เช่น เอกสารรับรอง

สถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน หรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน เอกสารและหลักฐาน
แสดงผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการพลังงาน 
แผนการประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานที่ขออนุญาต 
เช่น แผนการลงทุน แผนการให้บริการที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการ
ประกอบกิจการพลังงาน  เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกอบกิจการ
พลังงานที่ขออนุญาต เช่น ประสบการณ์หรือจ านวนของเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการประกอบกิจการ
พลังงานระบบป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นพิษที่เพียงพอ ระบบการด าเนินการอย่างปลอดภัย แผนการ
จัดฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

3. กรณีเป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ 
นิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

(1) หนังสือมอบอ านาจให้จัดการหรือด าเนินการ 
(2) เอกสารและหลักฐานอื่นอันจ าเป็นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าทั้ง 3 ประเภทต้องยื่น
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
(1) ข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตไฟฟ้า  

ที่จะขออนุญาตแผนผังแสดงเส้นทางและต าแหน่งที่ตั้งสถานประกอบการ แผนธุรกิจ ทุนส าหรับใช้จ่าย
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ก่อตั้งกิจการและทุนส าหรับด าเนินกิจการต่อไป และวัตถุประสงค์ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ถ้าเป็นการผลิต
เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
หรือสัญญาจะซื้อจะขายมาแสดงด้วย 

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ชนิดและแหล่งที่มา 
ของพลังงานปริมาณการใช้พลังงานต่อปี และเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

(3) แบบแปลนที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า พร้อมทั้งรายการค านวณ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนของอาคารโรงไฟฟ้า ผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักร พร้อมรายการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า โดยมีวิศวกรลงนามรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 

(4) แบบระบบดับเพลิง 
(5) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุและเพลิงไหม้ 
(6) แผนผังประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่แสดง

ลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตของโรงผลิตไฟฟ้า แผนผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดี่ยว (Single line diagram) 
แสดงวงจรของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบป้องกัน และระบบควบคุมไฟฟ้า 

(7) ส าเนาเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงว่าที่ดินแปลง 
ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือสร้าง
โรงไฟฟ้าได้ 

(8) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องเหตุผล ความจ าเป็น
และวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระส าคัญของโครงการ ผู้ด าเนินการ สถานที่ที่จะด าเนินการขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน  
และสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 เพ่ือประกอบการพิจารณาแทน 

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้ อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง 
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยก าหนดให้
กิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
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จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน หากมีก าลังการผลิต กระแสไฟฟ้ารวม 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
ต้องด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวด้วย 

กรณีการประกอบกิจการไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวมน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ซึ่งไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานก าหนด กล่าวคือ ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 โดยก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practices: CoP)  
ที่ กพพ. ก าหนดขึ้นโดยครอบคลุมโรงไฟฟ้าทุกประเภทและทุกขนาดก าลังการผลิต  นอกจากนี้  
กรณีโรงไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์  
ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย พ.ศ. 2552 เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือใบอนุญาต
ขยายโรงงานผลิตไฟฟ้า 

2. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า 
(1) แผนงานเกี่ยวกับการส่งไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนด าเนินการ สายส่งไฟฟ้า การเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้า  
และมาตรฐานด้านเทคนิคและความปลอดภัย 

(2) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบส่งไฟฟ้า 
(3) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องเหตุผล

ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระส าคัญของโครงการ ผู้ด าเนินการ สถานที่ 
ที่จะด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา 

3. ใบอนุญาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(1) แผนงานเกี่ยวกับการน าไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าหรือระบบผลิตไฟฟ้า

ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนด าเนินการ การเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
มาตรฐานด้านเทคนิคและความปลอดภัย ท้องที่ที่จะจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่จะจ าหน่าย มาตรา
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ส่วนบริเวณที่จะจ าหน่ายไฟฟ้า แนว จ านวน และขนาด ของสายเมน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะ
ก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

(2) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขตของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(3) หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รั บ

ใบอนุญาตรายอื่น หากต้องมีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รับใบอนุญาตรายนั้น 
4. ใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟ้า 

(1) ส าเนาสัญญาเกี ่ยวกับการประกอบกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้ง
ส าเนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าทุกราย ยกเว้นการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้ยื่นลักษณะของต้นแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและจ านวนลูกค้าแต่ละประเภท 

(2) แผนงานเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซึ่งไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการจัดให้ได้มาซ่ึงไฟฟ้า 

(3) จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายต้องการใช้
ในแต่ละเดือน ประมาณการใช้พลังไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน และจ านวนหน่วยไฟฟ้า  
ที่จะจ าหน่าย ยกเว้นการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ยื่นข้อมูลดังกล่าวแยกตามกลุ่ม
ผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท 

5. ใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า 
(1) กระบวนการด้านการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนการผลิตไฟฟ้า 

แผนบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ แผนปฏิบัติการเชื้อเพลิง แผนการประสานงานด้าน
ปริมาณและการจัดการส่งเชื้อเพลิง และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(2) เอกสารประกอบในการสั่งเดินเครื่อง ประกอบด้วย มาตรฐานงาน
ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า ข้อก าหนดในการควบคุมและใช้ระบบส่ง (grid code) แผนรองรับเหตุ
ฉุกเฉินด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้า และแผนการน าระบบกลับเข้าใช้งานหลังเกิดไฟดับ 

(3) ข้อมูลด้านก าลังคน 
(4) เอกสารอื่นเก่ียวกับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 
4.4  ภาพรวมการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 

จากการศึกษากฎหมาย ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยแบ่งกระบวนการการด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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4.4.1 ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า 
1. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

ใต้พิภพต้องด าเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งการก าหนดขอบเขต
โครงการ ประเมินความคุ้มค่าโดยค านึงถึงศักยภาพของแหล่งพลังความร้อนใต้พิภพ เทคโนโลยี 
ที่จะน ามาใช้ จัดหาสถานที่ประกอบกิจการที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายและมีแหล่งพลังงาน  
ความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพเพียงพอ ตลอดจนจัดเตรียมแหล่งเงินทุนที่จะน ามาด าเนินโครงการ 

2. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพต้องด าเนินการศึกษากฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
และสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การขอรับ
การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นต้น 

3. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพที่ประสงค์จะจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตในขั้นต่อไป 

4. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขออนุญาตในขั้นต่อไป ดังต่อไปนี้ 

- กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ต้องด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of 
Practices: CoP) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 

- กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมกันตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา  
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental 
and Safety Assessment) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552  
เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือใบอนุญาตขยายโรงงานผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งออกตามความกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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- กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2552 ซึ่งออกตามความกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
4.4.2 ขั้นตอนการด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจไฟฟ้าและใบอนุญาตอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ความร้อนใต้พิภพต้องได้รับ “ใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงาน โดยต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
และจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมเอกสารหลักฐานตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนดต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เนื่องจากตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้การประกอบกิจการไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

2. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพต้องได้รับ “ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (ร.ง.4 ประเภทโรงงานล าดับที่ 88)” 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3) 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 12 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558)  
ที่ออกตามความพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเป็น
โรงงานจ าพวกที่ 3 ประเภทโรงงานผลิตไฟฟ้าล าดับที่ 88 ซึ่งการตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้อ านาจในการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจะด าเนินการขอความเห็นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 5 
เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท า รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment: ESA) ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือใบอนุญาตขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วย 

3. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ ซึ่งต้องมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนแปลงอาคารในเขตท้องที่
ควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือในเขตพ้ืนที่เขตผังเมืองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยผังเมือง รวมถึงอาคารที่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษในพ้ืนที่ใด ๆ ทั้งในเขตและนอกเขต
ควบคุมอาคารต้องได้รับ “ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
โดยต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ก าหนดให้ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
แล้วแต่กรณี และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้
อ านาจในการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจะด าเนินการขอความเห็นจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
4.4.3 ขั้นตอนก่อนการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 

ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
และได้ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต้องได้รับ 
“ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค. 2)” ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  
ซึ่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 25 ก าหนดให้การผลิต 
หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุมต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 มาตรา 3 ก าหนดให้การผลิตไฟฟ้า
ขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุม
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  
มีผลใช้บังคับ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้อ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต
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ให้ผลิตพลังงานควบคุมเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  แต่อย่างไรก็ตาม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานจากคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนั้น การขอรับ
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจึงแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

- กรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีขนาดก าลัง 
การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ ซึ่งเข้าข่ายการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามพระราชกฤษฎีกา 
ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยต้องยื่นแบบขอรับใบอนุญาตต่อกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

- กรณกีรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีขนาดก าลัง
การผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 1 ,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปและเข้าข่ายการประกอบ
กิจการพลังงาน ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน โดยต้องยื่นแบบขอรับใบอนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานโดยผลของมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานต้องขอความเห็นจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

เมื่อผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจากคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานแล้วจึงจะเริ่มประกอบกิจไฟฟ้าได้ 

 
4.5 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เพื่อผลิตไฟฟ้า 

 
ประเทศไทยแม้จะมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่การใช้

ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวยังอยู่ในวงจ ากัด โดยเฉพาะการน ามาใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถสรุป
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิต
ไฟฟ้าได้ดังต่อไปนี้ 
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4.5.1 ปัญหานโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้า 

4.5.1.1 ปัญหาการก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งพลังงาน 

จากการศึกษาแนวนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์และแผน
ด้านพลังงานของรัฐพบว่า รัฐมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมุ่ งเน้นให้เกิด
การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมพัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงาน  
ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการทั้งจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีแนวนโยบายในการสนับสนุน พัฒนา วิจัยเกี่ยวกับการน าพลังงานหมุนเวียน 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ ในการจัดการทรัพยากรพลังงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความสนใจ
ในการส่งเสริมพัฒนาเป็นอย่างมากในขณะนี้ ได้แก่ พลังงานจากพืชพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานจากขยะและพลังงานลม  ส่วนพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกันกลับไม่ได้รับความสนใจในระดับนโยบายเพ่ือการพัฒนามาใช้ประโยชน์มากนัก จะเห็นได้จาก
การก าหนดเป้าหมายในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งก าหนดเป้าหมายสัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายของประเทศเป็น 25% ในปี พ.ศ. 2564 โดยในส่วนของการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ มีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 1 MW ในปี พ.ศ. 2564  
ต่อมาเมื่อมีการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) กลับไม่ปรากฏเป้าหมายการพัฒนา 
และส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าดังเช่นที่เคยปรากฏในแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) แต่อย่างใด  แต่พลังงานความร้อน
ใต้พิภพถูกน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน โดยจัดเป็นพลังงาน
ทางเลือกอ่ืน ซึ่งการก าหนดเป้าหมายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพที่มีอยู่ในประเทศไทย และเทคโนโลยีที่สามารถน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์  
ในปัจจุบัน เนื่องจาก จากการส ารวจข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ในลักษณะน้ าพุร้อนอยู่มากบริเวณภาคเหนือของประเทศ ซึ่งบางแห่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพพลังงานสูง
เช่นเดียวกับแหล่งพลังงานใต้พิภพฝาง ที่มีการพัฒนาเพ่ือผลิตไฟฟ้าแล้ว เช่น แหล่งพลังงานความร้อน
ใต้พิภพสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแม่จัน แหล่งพลังงานความร้อน 
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ใต้พิภพสบโป่ง จังหวัดเชียงราย แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแม่จอก จังหวัดแพร่ เป็นต้น 40  
อีกทั้ง ไม่มีการก าหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างครบวงจร  
เช่น  การก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้มีการน าพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแหล่งพลังงานในแต่ละพ้ืนที่  ปัจจุบันแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยมักถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ซึ่งอุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแต่ละแห่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถพัฒนา 
น าความร้อนจากแหล่งพลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  นอกจากการผลิตไฟฟ้าได้ กล่าวคือ ใช้ในการอบแห้ง
ผลิตผลทางการเกษตร  ใช้ในการท าความเย็นส าหรับห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 
และห้องท างาน  เป็นต้น  

4.5.1.2 ปัญหาการขาดมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนและชุมชนในการ
ก าหนดนโยบายและการจัดจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้า 

จากการศึกษานโยบายและแผนของหน่วยงานภาครัฐพบว่า มีการก าหนดให้มี 
การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนในหลากหลายรูปแบบ โดยระบุถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานหมุนเวียน   
แต่การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ยังคงเป็นบทบาทและอ านาจของรัฐ
ในการก าหนดทั้งการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา การก าหนดโครงการพลังงานหมุนเวียน  
การก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการ  แม้กระทรวงพลังงานได้ ด าเนินโครงการสนับสนุน 
การวางแผนจัดการพลังงานระดับท้องถิ่น (Local Energy Plan : LEP) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพ
ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกประสานงานหลัก  แต่พบว่า ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การขาด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  ประชาชนมีการรับรู้ต่อปัญหาพลังงานค่อนข้างน้อย
ในขณะที่รับรู้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาพลังงานค่อนข้างมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อรายได้ 
และรายจ่ายของตนเอง  การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมักจะเป็นการให้ความร่วมมือใน เรื่อง 
การประหยัดพลังงาน และมีส่วนร่วมในเชิงลบคือการคัดค้านการด าเนินโครงการด้านพลังงาน 

                                           

40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “ผลการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556, จาก http://teenet.cmu.ac.th/sci/survey02.php#06 
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ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต41  การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีบทบาท
อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติยังเป็นไปได้น้อย  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้ายังมีลักษณะ
ดังที่กล่าวข้างต้น  อีกทั้งประชาชนยังขาดการรับรู้ถึงประโยชน์และศักยภาพของพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพที่สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เท่านั้น  ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการก าหนดนโยบาย หรือร่วมวางแผนการจัดการกับภาครัฐเพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพให้เต็มตามศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง 

4.5.1.3 ปัญหาความต่อเนื่องและความชัดเจนของนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้า 

นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่ได้มีการประกาศก าหนดมานั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่มี
การก าหนดระยะเวลา  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวต้องมีการทบทวนการด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนนั้น ๆ และจัดท านโยบายและแผนฉบับใหม่ขึ้น ดังนั้น การก าหนดนโยบายและแผนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการด้านพลังงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงาน
หมุนเวียนรูปแบบใหม่  ต้องค านึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องของนโยบายและแผนต่าง  ๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาพลังงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการก าหนดวิสั ยทัศน ์
ด้านการพัฒนาส่งเสริมพลังงานในระยะยาว มีการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน การศึกษาวิจัยพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพอย่างจริงจัง  ตลอดจนน ามาตรการต่าง  ๆ เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการ
ในการก าหนดราคาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรมมาใช้ โดยนโยบายและแผนดังกล่าวต้องสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งปัจจุบันปรากฏการก าหนดเป้าหมายในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี  
(พ.ศ. 2555 – 2564) โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ได้ 
1 MW ในปีพ.ศ. 2564  ต่อมาเมื่อมีการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) กลับไม่ปรากฏ
เป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าดังเช่นที่เคยปรากฏ สะท้อนถึง
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐต่อการสนับสนุนให้น าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า  
อีกทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาความร้อนใต้พิภพยังคงเป็นการพัฒนาโดยเน้นการส ารวจ

                                           

41 ศราพร  ไกรยะปักษ์, “รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553) , น.54. 
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แหล่งพลังงาน เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่เหมะสมต่อการพัฒนา เช่น โครงการศึกษาและส ารวจแหล่งน้ าพุร้อน
เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น  โดยความร่วมมือของกรม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น  ซ่ึง
ยังไม่มีความชัดเจนว่า ที่สุดแล้วพลังงานความร้อนใต้พิภพจะได้รับการพัฒนาจากภาครัฐในลักษณะใด 
หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการ และจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
ตลอดจนจะมีการก าหนดนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างไร  นอกจากนี้ 
ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาอีกประเด็น คือ รัฐจะด าเนินการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน
ในภาคเอกชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพตั้งอยู่ในพ้ืนที่อย่างไร
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และป้องกันการผูกขาดด้านพลังงาน 

4.5.1.4 ปัญหาการขาดการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า 

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์
โดยตรงได้หลากหลายตามระดับอุณหภูมิความร้อนของแหล่งพลังงาน นอกเหนือจากการน ามาผลิต
ไฟฟ้า  และในหลายประเทศได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรมการเกษตร การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร อบแห้งไม้ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
อุตสาหกรรมกระดาษ การท่องเที่ยว การให้ความอบอุ่นแก่อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย  
มีการน าน้ าพุร้อนที่เกิดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
แต่เป็นการใช้ในวงจ ากัด  การใช้ที่แพร่หลายที่สุด คือ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยหน่วยงาน
ธุรกิจภาคเอกชน และรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งพลังงานอยู่ในเขตอ านาจ  ทั้งนี้  
การใช้ประโยชน์จากน้ าพุร้อนไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมไว้ มีเพียงการบังคับใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล และกฎหมายว่าด้วยน้ าแร่  โดยเป็นการใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค42  แต่ภาครัฐยังไม่มีการก าหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้
พิภพอย่างครบวงจร  เช่น  การก าหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้มีการน า
พลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแหล่งพลังงานในแต่ละพ้ืนที่  
ทั้งการน ามาใช้ในภาคการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น  รวมถึงการก าหนด
มาตรการในการก ากับดูแลเพ่ือมิให้การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

                                           

42 กรมทรัพยากรธรณี, “กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ าพุร้อน,” สืบค้น 
เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/ 
main.php? filename=hotspring_law 



120 

ที่ได้มีการด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกา รใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

 
4.5.2 ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้า 
กฎหมายพลังงานที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ 

โดยเฉพาะข้อจ ากัดในการเอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จะน ามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนในอนาคต ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

4.5.2.1 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่ 

ที่ส าคัญในการเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  
ต่อคณะรัฐมนตรี  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ติดตาม ดูแล เร่งรัดการด าเนินการ 
ของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ ซึ่ งถือเป็นหน้าที่ส าคัญ แต่ เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ  
ของคณะกรรมการแล้วกลับไม่พบกรรมการที่มาจากภาคประชาชน หรือเอกชน ซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าวท าให้ขาดมิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับนโยบายอย่างน่าเสียดาย  
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ยังประกอบไปด้วยข้าราชการการเมือง  
และข้าราชการประจ าที่เป็นโดยต าแหน่ง  ดังนั้น  การก าหนดนโยบายหรือการก าหนดแผน 
การด าเนินงานด้านพลังงานอาจมีแนวโน้มในการก าหนดเพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางการเมือง
มากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ และการตรวจสอบถึงความเป็นธรรม หรือความเหมาะสม
อาจกระท าได้ยาก และโดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยตรง  การส่งเสริมและควบคุมเรื่องดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับนโยบาย  
ด้านพลังงานของรัฐเป็นส าคัญ  หากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนเช่นเดียวกับ
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
จะไม่ประสบผลส าเร็จ การพัฒนาเทคโนโลยี หรือนักวิชาการสาขาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องก็จะกระท าได้
ล่าช้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ   
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4.5.2.2 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 มิได้มีการก าหนด

ถึงมาตรการในการส่งเสริมหรือควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพไว้ โดยตรง  
มีเพียงการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
และการก าหนดพลังงานควบคุมเท่านั้น โดยก าหนดให้การผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดก าลังการผลิตรวม 
ของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุมซึ่งต้องขอรับใบอนุญาต
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพทีม่ีขนาดก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป แต่ต่ ากว่า 
1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ ซึ่งเข้าข่ายการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกา ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องด าเนินการขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยต้องยื่นแบบขอรับใบอนุญาต  
ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งเสริมให้มี
การน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์แต่อย่างใด 

4.5.2.3 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดจัดตั้ง 

“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นตามมาตรา 24 เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงิน
ช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและด าเนินงาน  
ในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตลอดจนเป็นเงินช่วยเหลือ 
หรือเงินอุดหนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา  
การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน
และเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษา 
การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาก
การอนุรักษ์พลังงาน 

การขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 
ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2537  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วย
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 
ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการและผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได
โดยจะต้องเป็นโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน พ.ศ. 2535 

การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการและผู้มีสิทธิขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังกล่าวเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจาก
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานข้างต้นก าหนดให้องค์กรเอกชน 
ที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนต้องเป็นองค์กรที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไร
จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  แต่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพที่เป็นเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานย่อมมุ่งหวังผลก าไรจากการประกอบกิจไฟฟ้า ดังนั้น จึง
ไม่เข้าข่ายองค์กรเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

4.5.2.4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ให้ค าจ ากัดความของ “กิจการ

พลังงาน” ว่าหมายความถึง กิจการไฟฟ้า  กิจการก๊าซธรรมชาติ  หรือกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยมี  “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า”  
เป็นกลไกส าคัญในด้านการเงินเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
พลังงานต้องขออนุญาตในการประกอบกิจการ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการด าเนิน
กิจการพลังงานเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานต้องปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถือได้ว่า เป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชน เอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาพลังงานมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ดี  
การพัฒนาด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างเข้มแข็ง และต้องมีการลงทุนสูง จึงอาจท าให้ภาคเอกชน ประชาชนหรือชุมชนไม่มีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าว  

ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งมาตรา 97 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพลังงานความร้อน 
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ใต้พิภพ กล่าวคือ การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97 (4)  โดยพระราชบัญญัติ
ดั งกล่ า วก าหนดให้ รั ฐมนตรี ว่ า กา รกระทรวงพลั ง ง า น  มี อ านาจหน้ าที่ เ สนอนโยบาย 
การน าส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) เพ่ือให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ หรือประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขการน าส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. 43  
ทั้งนี้ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ซึ่งข้อ 22 แห่งระเบียบดังกล่าวก าหนดให้การใช้จ่ายเงินที่
ได้รับจัดสรรเพ่ือกิจการตามมาตรา 97 (3) (4) และ (5) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ กกพ. ก าหนด  

ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ก าหนด
หลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือกิจการตามความแห่งมาตรา 97 (4)  โดยมีสาระส าคัญก าหนดให้ผู้มี
สิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา สหกรณ์ องค์กรไม่
แสวงหาก าไร ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และอ่ืน ๆ ตามที่ กกพ. ก าหนด ทั้งจะต้องมี
สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย44  
และการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน กล่าวคือ  (1) ส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า  (2) ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า  (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียน 
เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ

                                           

43 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า, “ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,” สืบค้นเมื่อวันที่   
3  กุ มภ า พั น ธ์  2 5 58 ,  จ าก  http://app03.erc.or.th/eFundPortalV2/Front/StaticPage/StaticPage. 
aspx?p=2&Tag=ความเป็นมากองทุนพัฒนาไฟฟ้า&muid=2&prid=8 

44 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงิน
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ข้อ 3 และข้อ 12 
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ไฟฟ้า45  จากระเบียบดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดจะได้ยื่นข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการด าเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสาธิต
ด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ เทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า  แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนจะพบว่า ระเบียบดังกล่าวไม่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่มีความสนใจในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
โดยตรงมากนัก  เนื่องจากระเบียบดังกล่าวก าหนดให้สิทธิเฉพาะหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 
สหกรณ์ องค์กรไม่แสวงหาก าไร ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และอ่ืน ๆ ตามท่ี กกพ. 
ก าหนด ที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมี
สัญชาติไทย เป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเท่านั้น  ประกอบกับกรณีผู้รับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงาน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนนั้น  ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่
องค์กรธุรกิจที่มีความสนใจในการริเริ่มลงทุนด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากก่อนการเริ่ม
ประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพได้นั้น ต้องมีการด าเนินการส ารวจ ประเมิน
ศักยภาพแหล่งพลังงาน ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุน
สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ซึ่งในกระบวนการขั้นตอนดังกล่าวผู้ด าเนินการจะยังไม่สามารถ
ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานได้ เนื่องจากผู้ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
ต้องยื่นเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนแผนงาน ข้อเสนอโครงการซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต
ไฟฟ้าที่ จะขออนุญาต แผนผั งเส้นทางและต าแหน่ งที่ ตั้ งสถานประกอบการ แผนธุ รกิ จ  
ทุนส าหรับใช้จ่าย ตลอดจนถ้าเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือสัญญาจะซื้อจะขาย
มาแสดงด้วย46 เป็นต้น ดังนั้น ในระยะเริ่มแรกของการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า 
ระเบียบดังกล่าวจึงยังไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ ส่งเสริม หรือกระตุ้นการลงทุนจากองค์กรธุรกิจเอกชน 
ในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้เท่าที่ควร  

  

                                           

45 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงิน
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 ข้อ 5 

46 โปรดดูระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 
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4.5.2.5 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ก าหนดให้

อ านาจแก่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการออกประกาศก าหนดประเภทกิจการที่จะได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ  
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พร้อมบัญชีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพจัดเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามประกาศดังกล่าว โดยจัดอยู่ในบัญชี
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค โดยถูกจัดเป็นประเภท
กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ า เฉพาะกรณีใช้พลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งจะได้รับ 
สิทธิประโยชน์ กล่าวคือ สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
เป็นพิเศษ ส าหรับกิจการที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษนั้น จะได้รับสิทธิ 
และประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด 
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขต

ใด โดยไม่ก าหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3. สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 254347 
ประกาศดังกล่าวนับเป็นประกาศที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนด้านพลังงาน

หมุนเวียนเพ่ือผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม  แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เพ่ือผลิตไฟฟ้านั้น เป็นกิจการที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในขั้นตอนต่าง ๆ สูงกว่าพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอ่ืน ทั้งขั้นตอนในการส ารวจแหล่งพลังงาน การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงาน ตลอดจน  
การด าเนินการผลิตไฟฟ้า  ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะคุ้มทุนและมีก าไรจากการประกอบกิจการ  
ดังนั้น การก าหนดสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจึงอาจยังไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการลงทุน
พัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคเอกชนมากนัก อีกทั้ง มาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
ก าหนดไว้เป็นการทั่วไปส าหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า

                                           

47 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2552  เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิ
ประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558, จาก 
http://ns.boi.go.th/thai/download/law_regulations/600/10_2552.pdf 
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หรือไอน้ า เฉพาะกรณีใช้พลังงานหมุนเวียน  ซึ่งพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ประเทศไทยยังไม่มีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ 
มีเพียงการด าเนินงานในลักษณะโรงไฟฟ้าต้นแบบเท่านั้น  การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพลังงาน
ชนิดดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน  
อย่างเพียงพอที่จะท าให้นักลงทุนเกิดความเชื่อม่ันในระยะยาว 

4.5.2.6 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  พระราชบัญญัติน้ าบาดาล 
พ.ศ. 2520  และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีการก าหนดกระบวนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ปิโตรเลียม น้ าบาดาล และแร่ โดยมีสาระส าคัญในการด าเนินการคล้ายคลึงกัน เช่น การก าหนดให้  
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทานจากรัฐ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ  
น้ าบาดาลต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
มอบหมาย ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการเหมืองแร่ต้องได้รับประทานบัตร ทั้งนี้ตามเงื่ อนไข 
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด นอกจากนี้ กฎหมายแต่ละฉบับยังได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการและมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก าหนด  โดยพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ก าหนดให้มีคณะกรรมการปิโตรเลียม พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการน้ าบาดาล และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวได้ก าหนดให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการด าเนินกิจการตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการขออนุญาต การด าเนินการส ารวจ การผลิต และการควบคุมเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับจะมีการก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการแตกต่างกัน  เพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพโดยธรรมชาติของทรัพยากรแต่ละชนิด   

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในขั้นตอนก่อนการน าพลังงานมาใช้
จะต้องมีการด าเนินการส ารวจแหล่งพลังงาน โดยต้องก าหนดพ้ืนที่ในการส ารวจ และต้องมีการขุดเจาะ
พ้ืนที่เพ่ือส ารวจแหล่งพลังงานและศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แม้กระบวนการในการด าเนินงาน 
จะคล้ายคลึงกับการส ารวจปิโตรเลียม น้ าบาดาล หรือแร่ แต่โดยคุณสมบัติของทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีความแตกต่างกันโดยสภาพ การด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด  ตลอดจนต้องอาศัยเทคโนโลยีในการด าเนินงานให้เหมะสมกับ
สภาพของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จ าเป็นต้องก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากทรัพยากรแต่ละประเภทอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างกัน  
ประกอบกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  มีการก าหนด
รายละเอียดโดยมุ่งส่งเสริมและควบคุมการประกอบกิจการปิโตรเลียมและการท าเหมืองแร่เป็นการ
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เฉพาะ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ก็เป็นมาตรการที่ออกโดยค านึงถึงคุณสมบัติและสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ  จึงไม่เหมาะสมต่อการน ามาบังคับใช้แก่การประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ  และแม้พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทยจะปรากฏในลักษณะน้ าพุร้อน  
ซึ่งมีแหล่งกักเก็บพลังงานใต้ผิวดินอันถือเป็นทรัพยากรน้ าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล  
พ.ศ. 2520  แต่การด าเนินการเพ่ือขุดเจาะและน าน้ าร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ 
ก็มีเทคนิคและวิธีการ ตลอดจนต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะซึ่งแตกต่างจากการขุดเจาะน้ าบาดาลทั่วไป  
การด าเนินการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้กฎหมายว่าด้วย
น้ าบาดาลจึงไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้พลังงานความร้อนใต้พิภพมีบทบาทในการเป็นพลังงาน
ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.5.3 ปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ ของการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อการผลิตไฟฟ้า 

นอกจากปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริม 
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพยังคงมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับขีดจ ากัด 
ในการพัฒนาแหล่งความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตพลังงาน เพราะแหล่งภายในประเทศส่วนใหญ่  
ความร้อนอยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนในการใช้พลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 48 ซึ่งการส ารวจ 
เพ่ือประเมินศักยภาพ ตลอดจนการลงทุนทางเทคโนโยลีมีราคาสูง และต้องพ่ึงพานักวิชาการ  
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งประเทศไทยยังมีนักวิชาการในพลังงานดังกล่าวน้อย 
ซึ่งการใช้ประโยชน์ด้านการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มากที่สุดนั้นจ าเป็นต้อง
ใช้ระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทีเ่รียกว่า Enhanced Geothermal Systems 
(EGS) หรือ Engineered Geothermal Systems ซึ่งเป็นระบบการท างานที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ49 อีกด้วย 

                                           

48 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564),  
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10. 

49 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), “ระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความร้อนใต้พิภพ,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www3.pttplc.com/Files/RTI/53_092301_T.pdf 
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นอกจากนี้ การด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ  
ทั้งกฎหมายในล าดับกฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ ตลอดจนมีหน่วยงานที่มีบทบาท
อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน การด าเนินการเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงมีความยุ่งยากซับซ้อน  ประกอบกับการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
มาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตไฟฟ้านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมความพร้อมของโครงการ
หลายขั้นตอน และต้องใช้วิธีการด าเนินงานตามหลักวิชาการการเฉพาะด้าน รวมถึงอาจต้องด าเนินการ 
ในที่ดินของเอกชนหรือที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งผู้ประสงค์จะประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ  
การไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวให้เต็มศักยภาพ
ของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานที่มีผลบังคับใช้อยู่ 
ในปัจจุบันของประเทศไทยนั้น ยังขาดความชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังขาดความคล่องตัว และไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศเพ่ือเตรียมความต่อสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานในอนาคต  นอกจากนี้ ยังไม่มี
กฎหมายฉบับใดที่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริม พัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรมีการตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงขึ้นมา
โดยเฉพาะ เพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการ ตลอดจนเงินทุนเพ่ือน ามาพัฒนา ศึกษา วิจัย  
และลงทุนในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นหนึ่งในมาตรการส าคัญ
ในการตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาทีย่ั่งยืนในอนาคต 
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บทที่ 5 
บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุม 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเปรียบเทียบต่างประเทศ 
 

การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย 
ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือผลักดันให้มีการด าเนินการอย่างจริงจังจากภาครัฐ อีกทั้งกฎหมาย 
พลังงานฉบับต่าง ๆ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิได้มีการก าหนดถึงการส่งเสริม 
สนับสนุน หรือการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าไว้โดยตรง   
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ  
ดังเช่นหลายประเทศทั่วโลกที่มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้ในกฎหมาย รวมถึงการออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับขึ้นใช้บังคับ  ดังนั้น เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยม ี
ความชัดเจน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และสามารถสร้าง 
องค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพให้แก่สังคมและชุมชนในวงกว้าง อันจะเป็นการกระตุ้น 
และสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมด้านพลังงานของภาคประชาชน และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าและเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง จึงควรมี
การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจแหล่งพลังงาน
กระทั่งการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมถึงมาตรการในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
มาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงนอกเหนือจากการน ามาผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างหลากหลาย มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เต็มตามศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง  ภายใต้หลักการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ 
และหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะน าเสนอมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งยกร่างโดยการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
พลังงานความร้อนใต้พิภพของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
นิวซีแลนด์ ประกอบกับกฎหมายพลังงาน  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
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5.1 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 
 

เพ่ือให้การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจน 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่ส าคัญไว้ในร่างพระราชบัญญัติ  โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดให้การส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง  โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ 
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน  โดยการใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิต
ไฟฟ้านั้น รัฐจะต้องก าหนดเป้าหมายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นเดียวกับการก าหนดเป้าหมายการผลิตก าลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน  

2. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ 

3. ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะด าเนินการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เพ่ือประกอบกิจไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ เว้นแต่การประกอบกิจการ 
บางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ และผู้แทนจากภาคประชาชน 

5. ก าหนดให้คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพมีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
การก าหนดประเภทใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การออกหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ รวมถึง
ข้อยกเว้นการประกอบกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องขออนุญาต  การก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุน การก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยค านึงถึง
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

6. ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการส ารวจ เผยแพร่และจัดท า
ฐานข้อมูลแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ  จัดท าแผนที่ระบุศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพแต่ละแห่งทั้งที่สามารถส ารวจและประเมินศักยภาพได้  และแหล่งที่ยังไม่สามารถระบุ
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ศักยภาพของแหล่งพลังงานได้  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการก าหนดเขตแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาเพ่ือผลิตไฟฟ้า หรือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง  รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน
โครงการวิจัย โครงการสาธิต โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้อ่ืนที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

7. ก าหนดให้มีการจัดตั้ งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้ พิภพ  
โดยการด าเนินงานของกระทรวงพลังงาน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงการวิจัย
เพ่ือศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา การผลิตและการใช้งานพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันผลกระทบดังกล่าวดังเช่นที่ปรากฏใน The Advanced 
Geothermal Energy Research and Development Act of  2007 ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและความสามารถทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อน
ใต้พิภพน้อย จึงจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาและพัฒนาควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชนที่มีความพร้อม และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานความร้ อน 
ใต้พิภพให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

8. ก าหนดให้การด าเนินการก่อนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน เช่น การขออนุญาตส ารวจ ศึกษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการในพ้ืนที่ที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ การก าหนดพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจการ การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก าหนด 

9. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ประสงค์จะประกอบกิจการไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของกฎหมาย
และหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 

10. ก าหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพ
จากภาคเอกชน โดยก าหนดให้เอกชนที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือการใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรง นอกจากจะได้รับการสนับสนุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 
จะได้รับประโยชน์จากมาตรการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้ก าหนดอีกด้วย 

11. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง  
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12. ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
13. ก าหนดมาตรการในการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 

5.2 โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

 

เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง มีความชัดเจนจึงขอเสนอ 
การก าหนดโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล 

บันทึกหลักการและเหตุผลในการตรากฎหมายเป็นสิ่งส าคัญ  โดยบันทึกหลักการ 
จะเป็นสิ่งที่ระบุให้ทราบว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายลักษณะใด เช่น เป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
หรือเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง หรือเป็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอื่น  และบันทึก
เหตุผลจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงความจ าเป็นในการตรากฎหมายนั้น ๆ1  
ดังนั้น ในการตราร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ จึงควรมีการบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นใน
การตราร่างกฎหมายดังกล่าว โดยบัญญัติถึงความส าคัญของพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นทรัพยา
กรธรรมชาติประเภทที่ใช้ไม่หมดสิ้น และจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ เป็นพลั งงานทดแทนเพ่ือลดการพ่ึงพาพลั งงานจากเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ล  
ลดการก่อมลภาวะและก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน  ซึ่งการจะส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่งที่มีอยู่ภายในประเทศนั้น 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เพ่ือการผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ 

                                           
1
 สุชัย  งามจิตต์เอ้ือ, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย,” ในหลักสูตรโครงการ

ฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ, จัดโดยส านักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2557 – 2558 : น.1 – 7. 
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ในการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพให้สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนในระยะยาว และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
5.2.2 การแบ่งหมวดหมู่กฎหมาย 

การแบ่งหมวดหมู่กฎหมายต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนั้น ๆ ก่อนว่ามีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด หากร่างพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหาสาระไม่มาก 
จะไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย แต่หากร่างพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหาสาระมากจะมีการแบ่ง
เนื้อหาเป็น “หมวด” “ส่วนที่” และ “มาตรา” โดยล าดับเนื้อหาสาระเรื่องเดียวกันควรให้อยู่ในหมวด
เดียวกัน และบทบัญญัติทั่วไปต้องอยู่ในล าดับก่อนบทบัญญัติเฉพาะเรื่อง และบทบัญญัติทั่วไปต้อง  
มาก่อนบทเฉพาะกาล2  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
และควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมีสาระส าคัญของกฎหมายครอบคลุมถึง
การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง และการด าเนินการเพ่ือน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์
ในขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาสาระมาก จึงควรมีการแบ่ง
หมวดหมู่กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนดังต่อไปนี้ 

5.2.2.1 หมวด 1 บททั่วไป  

การก าหนดนิยามศัพท์ในกฎหมาย  

เนื่องจากพลังงานความร้อนใต้พิภพยังไม่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
ในฐานะพลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง  การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังถูกจ ากัดอยู่ในลักษณะ 
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ประกอบกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการหลายแขนง ต้องอาศัยเงินทุน 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้เฉพาะด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดความหมายหรือบทนิยามของ
ถ้อยค าต่าง ๆ ที่จะปรากฏในกฎหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกันว่าถ้อยค าต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรง ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายความครอบคลุมเพียงใด  ดังเช่นที่มีการบัญญัติ
นิยามความหมายค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนใต้พิภพในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ หรือการก าหนดบทนิยามในกฎหมายพลังงานของประเทศไทย 

                                           
2 เพ่ิงอ้าง, น.41. 
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ตัวอย่างค าส าคัญที่ควรมีการก าหนดไว้ในกฎหมาย เช่น “พลังงานความร้อน 
ใต้พิภพ” “การส ารวจ” “การใช้ประโยชน์โดยตรง” “การใช้ประโยชน์โดยอ้อม” “ใบอนุญาต”  
“ผู้รับใบอนุญาต” เป็นต้น 

ทั้งนี้ การก าหนดบทนิยามต้องค านึงถึงความถูกต้องทางหลักวิชาการแขนง
ต่าง ๆ  และมีความชัดเจนเพียงพอต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

Number 21 Year 2014 on Geothermal ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้
ความหมายของค าว่า “พลังงานความร้อนใต้พิภพ” ไว้ ดังนี้ “Geothermal is a source of heat 
energy contained in the hot water, steam, and rock along with other associated 
minerals and gases that are genetically inseparable in a geothermal system”3   

Geothermal Energy, Natural Gas and Methane Gas Law (Republic 
Act No. 5092) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ให้ความหมายของค าว่า “พลังงานความร้อนใต้พิภพ”  
ไ ว้  ดั ง นี้  “Geothermal energy means energy derived or derivable from and produced 
within the earth by natural heat phenomenon:  and includes all steam, and water 
vapor, and every mixture of all or any of them that has been heated by natural 
underground energy, and every kind of matter derived from a bore and for the time 
being with or in any such stead, water, water vapor, or mixture.”4 

The Resource Management Act 1991 ของประเทศนิ วซี แลนด์ ได้ ให้
ความหมายของค าว่า “พลังงานความร้อนใต้พิภพ” ไว้ ดังนี้ “geothermal energy means energy 
derived or derivable from and produced within the earth by natural heat phenomena; 
and includes all geothermal water”  และได้ให้ความหมายของค าว่า “น้ าร้อนใต้พิภพ” ว่า
หมายถึง “geothermal water means water heated within the earth by natural phenomena 
to a temperature of 30  degrees Celsius or more; and includes all steam, water, and 
water vapour, and every mixture of all or any of them that has been heated by 
natural phenomena”5 

                                           
3 Number 21 Year 2014 on Geothermal  Article 1 1. 
4 Geothermal Energy, Natural Gas and Methane Gas Law (Republic Act No. 5092) 

Section 2 (C) 
5 The Resource Management Act 1991, Part 1 Interpretation and application 

section 2 (1) 
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เมื่อศึกษาประกอบกับหลักวิชาการเกี่ยวกับการก าเนิดของแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพสามารถก าหนดค านิยามได้ดังต่อไปนี้  

“พลังงานความร้อนใต้พิภพ หมายความว่า พลังงานความร้อนซึ่งเกิดจาก
ความร้อนที่ถูกกักเก็บใต้ผิวโลก ในลักษณะน้ าร้อน ไอน้ า หรือหินร้อน และปรากฏให้เห็นในรูป
ของบ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน ไอน้ าร้อน โคลนเดือด และก๊าซ และหมายความรวมถึงแร่ธาตุหรือก๊าซที่
รวมตัวอยู่ในแหล่งกักเก็บที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้” 

“การส ารวจ” ภายใต้  Number 21 Year 2014 on Geothermal ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  “Exploration is a series of activities that 
include geological, geophysical, geochemical, test drilling, and drilling exploration 
wells aimed to obtain information subsurface geological conditions in order to locate 
and obtain estimates of geothermal reserves”6 ซึ่งสามารถเทียบเคียงและก าหนดค าจ ากัด
ความตามหลักวิชาการได้ดังต่อไปนี้  

“การส ารวจ” หมายความว่า การเจาะลงไปใต้ผิวดินเพื่อวัดหรือตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจทางธรณีวิทยา ทางธรณีเคมี และทางธรณีฟิสิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา สมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินทางความลึก วัดอัตราการ
ไหลของความร้อน และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามความลึก เพื่อหาบริเวณที่เป็นแหล่งกักเก็บ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

“การใช้ประโยชน์โดยตรง” ภายใต้ Number 21 Year 2014 on Geothermal 
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ “Utilization of Direct is the utilization of 
geothermal activities performed directly without conversion process of thermal energy 
and / or fluid into other kinds of energy for non-electrical purposes.”7 ซึ่งสามารถเทียบเคียง
และก าหนดค าจ ากัดความตามหลักวิชาการได้ดังต่อไปนี้ 

“การใช้ประโยชน์โดยตรง” หมายความว่า การน าพลังงานความร้อนใต้
พิภพมาใช้ประโยชน์โดยตรง โดยไม่ผ่านกรรมวิธีในการแปลงสภาพพลังงานความร้อน และหรือ

                                           
6 Number 21 Year 2014 on Geothermal  Article 1 7. 
7 Number 21 Year 2014 on Geothermal PART I GENERAL PROVISIONS Article 

1  
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ใช้สารท างานหรือของเหลวใด ๆ ผสม เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่ใช่การผลิตไฟฟ้า 

“กา ร ใ ช ้ป ร ะ โ ยชน ์โ ด ยอ ้อม ”  ภ าย ใ ต ้ Number 21 Year 2014 on 
Geothermal ของสาธารณร ัฐอ ินโดน ีเซ ียได ้ให ้ความหมายไว ้ ด ังนี ้ “Use of Indirect is the 
utilization of geothermal exploitation activities through the process of conversion of heat 
energy and / or fluid into electrical energy.”8  ซึ่งสามารถเทียบเคียงและก าหนดค าจ ากัดความ
ตามหลักวิชาการได้ดังต่อไปนี้ 

“การใช้ประโยชน์โดยอ้อม” หมายความว่า การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยผ่านกระบวนการแปลงความร้อนใต้พิภพ หรือใช้สารท างานหรือของเหลว
ผสม เพื่อการผลิตไฟฟ้า 

การก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

ก าหนดให้การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเป็นหน้าที ่ของรัฐที ่จะต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน   
โดยรัฐจะต้องก าหนดเป้าหมายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเ พ่ือทดแทนการใช้
เชื ้อเพลิงฟอสซิลเช่นเดียวกับการก าหนดเป้าหมายการผลิตก าลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ประเภทอื่นเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
เช่นเดียวกับที่มีการก าหนดไว้ใน Article 3 ของ Number 21 Year 2014 on Geothermal ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียกล่าวคือ  

“The arrangement of the Geothermal aims:  
a. Geothermal control activities performed to support the resilience 

and energy independence to support sustainable development and provide maximum 
benefit to the welfare and prosperity of the people; 

b. increase the utilization of renewable energy in the form of 
geothermal energy to meet national needs; and 

                                           
8 Number 21 Year 2014 on Geothermal PART I GENERAL PROVISIONS Article 

1 
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c. increase the utilization of environmentally friendly clean energy 
to reduce greenhouse gas emissions” 

5.2.2.2 หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
เพื่อให้การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

และการใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยตรง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมและมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงควรก าหนดให้
มี “คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ” เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว  เช่นเดียวกับการก าหนดให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “The Geothermal Energy Coordination and Management 
Project” หรือ “Project” ซึ่งจัดตั้งตามความแห่ง The Geothermal Energy Research, Development, 
and Demonstration Act of 1974 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ มี ส่ ว น ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก พ ลั ง ง า น 
ความร้อนใต้พิภพในระยะเริ่มแรกได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาศึกษาประกอบพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ทีม่ีลักษณะ
การด าเนินงานคล้ายคลึงกับการส ารวจเพ่ือน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ซึ่งต้องมีการส ารวจ
โดยอาศัยองค์ความรู้  และผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ  และต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ อาจอยู่ ใน 
ความครอบครองของรัฐหรือของเอกชน ตลอดจนการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพจ าเป็นต้องเปิดให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับนโยบายจึงเห็นควรให้มีการก าหนด
โครงสร้างของคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ดังต่อไปนี้  

“คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย  
หรือสาขาอ่ืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง และผู้แทนจากภาคประชาชนจ านวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ” 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ส ารวจ เผยแพร่และจัดท าฐานข้อมูลแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
2. จัดท าแผนที่ระบุศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพแต่ละแห่ง

ทั้งที่สามารถส ารวจและประเมินศักยภาพได้  และแหล่งที่ยังไม่สามารถระบุศักยภาพของแหล่ง
พลังงานได้   

3. ก าหนดเขตแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
เพ่ือผลิตไฟฟ้า หรือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง  

4. สนับสนุนโครงการวิจัย โครงการสาธิต โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และความรู้อ่ืนที่จ าเป็นต่อการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใตพิ้ภพ 

6. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ตลอดจน 
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
โดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

8. ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

- ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
- ก าหนดเขตควบคุมพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
- ก าหนดประเภทใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตส ารวจแหล่ง

พลังงานความร้อนใต้พิภพ ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ  

- ก าหนดข้อยกเว้นการประกอบกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องขออนุญาต 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนในพลังงาน 

ความร้อนใต้พิภพ 
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- ก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ควบคุมพลังงานความร้อน
ใต้พิภพโดยค านึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  

- ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่ที่มีการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

5.2.2.3 หมวด 3 การส ารวจและอนุญาต 
ประเภทใบอนุญาต 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพก่อนการด าเนินงานจะต้องมี 

การส ารวจตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง ดังนั้นจึงต้องมี  
การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพสามารถด าเนินการส ารวจแหล่งพลังงาน รวมถึงการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่คาดว่า
จะมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ และมีสิทธิ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระหว่างการส ารวจจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐด้วย โดยก าหนดให้
แบ่งประเภทของใบอนุญาตออกเป็น 3 ประเภท เช่นเดียวกับประเภทใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Number 27 Year 2003 Concerning Geothermal กล่าวคือ  

- ใบอนุญาตท าการส ารวจ (Exploration license) มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี 
และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี  

- ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study license) 
มีก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากท าการส ารวจเสร็จสิ้น 

- ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Exploitation license) มีก าหนด
ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันสิ้นสุดการส ารวจและขยายระยะเวลา 

ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 
ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือประกอบกิจการไฟฟ้า และใบอนุญาตใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 

ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต 
ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่มีส านักงานสาขาในประเทศไทย หรือกระทรวง ทบวง กรม 
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ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพก าหนด  

ทั้งนี้ การก าหนดผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
หากเป็นการขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการไฟฟ้า ต้องอ้างอิงคุณสมบัติจากผู้มีสิทธิขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานตามระเบียบที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานก าหนด 
เนื่องจาก เมื่อมีการส ารวจแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีศักยภาพและก าหนดโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพตามกฎหมายนี้แล้ว ก่อนเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
ต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

การอนุญาต 
การออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพก าหนด 

5.2.2.4 หมวด 4 การส่งเสริมการลงทุน สิทธิและประโยชน์ที่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
จะได้รับ 

เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพจ าเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีที ่ท ันสมัยในการท าการส ารวจแหล่งพลังงานทั ้งบนดินและใต้ผิวดิน การส ารวจ  
ทางธรณีวิทยา การส ารวจทางธรณีเคมี การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ การเจาะส ารวจ และการเจาะหลุมผลิต 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการติดตั้ง การขุดเจาะ กฎหมายจึงต้องก าหนดสาระส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า ต้องค านึงถึง 
เรื่องของต้นทุนในการสร้างระบบโรงไฟฟ้า เพราะโดยศักยภาพของแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอยู่ 
ในประเทศไทยนั้น จ าต้องใช้โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร เนื่องจากระดับอุณหภูมิของน้ าร้อนที่ปรากฏ 
ไม่สูงมากนัก9  การลงทุนเพ่ือการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้าใน
ระยะแรกอาจมีการลงทุนสูง ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพให้ชัดเจน  โดยการเปิดโอกาสให้เอกชน นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หรือชุมชนที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้เงื่อนไข
ที่เหมาะสม โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ เช่น มาตรการทางภาษี การให้สิทธิพิเศษ

                                           
9 พลั ง ง านความร้ อน ใต้ พิ ภพ ,  สื บค้ น เมื่ อ วั นที่  26 กุ มภา พันธ์  2556,  จ าก 

science.uru.ac.th/pro_doc/doc/14.doc 
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ด้านการลงทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาลงทุนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ อย่างเป็นธรรม   

เมื่อพิจารณามาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า
มีการก าหนดมาตรการสนับสนุนในกฎหมายอย่างชัดเจน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยน
มาตรการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน 
“The Geothermal Resources Development Fund” เพ่ือท าหน้าที่ในการสนับสนุนเงินทุนแก่
ผู้ประกอบการที่จะด าเนินการโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ และจัดตั้งโครงการค้ าประกันเงินกู้
ภายใต้กฎหมาย The Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974 
เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยกระทรวงการคลัง 
ค้ าประกันเข้ารับภาระผูกพันแก่ผู้ให้สินเชื่อในความเสี่ยงของการสูญเสียเงินต้นและดอกเบี้ย โดยมี  
การก าหนดคุณสมบัติของผู้กู้ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานขอ งรัฐ  
หรือเอกชน หรือสมาคม หุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน ๆ และมีการก าหนดขอบเขต 
การค้ าประกันวงเงินกู้ในกรณีต่าง ๆ ตลอดจนระยะเวลาในการค้ าประกันไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน  
ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการส่งเสริมพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ในสหรัฐอเมริกา  และต่อมาได้มีการตรากฎหมาย The Energy Policy Act of  2005 ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 20 ในปี ค. ศ.2015 และมีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติ The Geothermal Steam Act of  1970 โดยแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการเช่าแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพบนที่ดินของรัฐ ปรับเปลี่ยนวิธีการค านวณค่าภาคหลวง วิธีการกระจาย
รายได้ของรัฐที่ได้จากการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ ก าหนดมาตรการทางภาษีและการค้ า
ประกันเงินกู้ส าหรับโครงการผลิตพลังงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งการค้ าประกันเงินกู้กระทรวงพลังงาน
สหรัฐอเมริกาจะสามารถค้ าประกันส าหรับเงินกู้ได้ถึง 80% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ แต่
จ ากัดเฉพาะโครงการที่มีส่วนในการหลีกเลี่ยงหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและที่มีการจ้างงาน  
และได้มีการตรากฎหมาย The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) of 2009 
ขึ้นเพ่ือใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือในการชักจูงใจให้เกิดการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน มีการ
เพ่ิมเงินในการออกพันธบัตรในพลังงานหมุนเวียน มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การให้
เครดิตภาษีแก่การลงทุนที่มีคุณภาพ  ประกอบกับกฎหมาย Presidential Decree No. 1442 : An 
Act to Promote The Exploration and Development of Geothermal Resources  
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวก
ด้านการลงทุน เช่น การก าหนดให้พ้ืนที่ท าสัญญาอาจครอบคลุมที่ดินสาธารณะ พ้ืนที่ใต้พิภพที่รัฐจอง 
รวมถึงที่รกร้าง และที่ที่ได้รับอนุญาตให้ส ารวจหรือเช่าซื้อตาม Republic Act No. 5092 ซึ่งสัญญา
อาจครอบคลุมพ้ืนที่เอกชนหรือที่ดินอ่ืนที่ใช้ท าเกษตรกรรม เหมืองแร่ หรือที่ดินที่มีสิทธิอ่ืน ๆ หรือที่มี
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ผู้อุทิศให้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากการส ารวจเพ่ือใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีเงื่อนไขว่า
คู่สัญญาอาจได้รับอนุญาตโดยศาลให้จ่ายค่าชดเชยได้ตามสมควรในการเข้าถึงท่ีดินเอกชนและภาระจ า
ยอมซึ่งเจ้าของที่ดินเอกชนสมัครใจตกลงให้ใช้ โดยการยื่นค าร้องของคู่สัญญาต่อศาลชั้นต้นประจ า
จังหวัดหรือเขตซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู่โดยค านึงถึงความจ าเป็นซึ่งอาจระบุไว้โดยศาลดังกล่าว การก าหนดให้
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศุลกากรและภาษีค่าชดเชยในการน าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ และ
เครื่องมือทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขุดเจาะพลังงานความร้อนใต้พิภพตามที่ก าหนดโดย Director of 
Energy Development  การให้สิทธิในการเข้าประเทศได้ทันทีของผู้ เชี่ ยวชาญด้านเทคนิค  
หรือผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ ง เป็นคนต่างชาติรวมถึ งครอบครัวของผู้ นั้ น  โดยสิทธินั้ น  
จะไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุอันสมควร ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าวต้องเข้ามาด าเนินงานซึ่งต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับรัฐบาลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ เป็นต้น 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศและ
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่
ปรากฏในกฎหมายพลังงานของประเทศไทย และโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
และควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพฉบับนี้ จึงเห็นควรให้มีการก าหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมจากภาครัฐ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ดังต่อไปนี้ 

มาตรการส่งเสริมในระหว่างการด าเนินการส ารวจเพื่อประเมินศักยภาพ
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เช่น 

- มาตรการการค้ าประกันเงินกู้ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการส ารวจ 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แล้วแต่กรณี 

- มาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการส ารวจพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

- มาตรการในการได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในการว่าจ้าง 
บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างของผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตลอดจน
ค่าแรงงานกรณีท่ีมีการจ้างแรงงานภายในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการส ารวจแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด 

- ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการส ารวจ ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ และใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน มีสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งได้รับอนุญาต  
ให้เข้าไปด าเนินการตลอดอายุใบอนุญาต  กรณีที่ดินเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ส่วนราชการ
เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขออนุญาต 
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ต่อส่วนราชการนั้นก่อน หรือกรณีท่ีดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องท าความตกลงกับบุคคลนั้น และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

มาตรการส่งเสริมภายหลังได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เช่น 

- ก าหนดให้การประกอบกิจไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นกิจการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ  
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พร้อมบัญชีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ในหมวด 7 กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค โดยจัดเป็นประเภทกิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
หรือไอน้ า เฉพาะกรณีใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษไม่ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจะตั้งอยู่ในเขตใด  
กรณีการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2552 
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 8 ปี ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 ปี โดยการพิจารณา
ต้องค านึงถึงต้นทุนการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ การจ้างงานในพ้ืนที่ เป็นต้น  เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพมีต้นทุนใน
การผลิตสูง 

- มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ ภายหลังจากระยะเวลาการได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2552 ที่ได้รับการขยายสิ้นสุดลง โดยมีก าหนดเวลา
ไม่เกินห้าปีนับแต่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุด 

- มาตรการค้ าประกันเงินกู้ทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีระยะเวลาค้ าประกันไม่เกิน 30 ปี 

- ก าหนดให้การประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
เป็นกิจการที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 97 (4)  

- มาตรการก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่ได้จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคภายใต้ต้นทุนที่แท้จริง ภายใต้ระบบการค านวณค่าไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff 
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- ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงาน ที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยผังเมือง แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายนั้น  ๆก าหนดและต้องไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในผังเมือง  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเห็นสมควรอาจก าหนดให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าบางรายปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยกเว้นก็ได้  

5.2.2.5 หมวด 5 การควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
แม้พลังงานความร้อนใต้พิภพจะเป็นพลังงานสะอาด แต่ก็มีข้อเสียในการพัฒนา

เพ่ือใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น น้ าเสีย  
อันเนื่องมาจากแหล่งดังกล่าวมีสารน้ าเค็มละลายอยู่ หรือมีปริมาณแร่ธาตุละลายอยู่ในปริมาณที่สูง
อาจเป็นอันตรายต่อระบบน้ าบาดาลหรือน้ าผิวดินที่ใช้ในการเกษตรอุปโภคหรือบริโภค  ก๊าซที่ไม่รวมตัว 
(Noncondensible Gases) เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซอ่ืน ๆ ซึ่งหากหายใจเข้าไปอาจท าให้ระบบ
การหายใจขัดข้อง การทรุดตัวของแผ่นดิน (Subsidence) หากสูบน้ าร้อนในอัตราที่เร็วกว่าการอัดน้ า
กลับคืนสู่ระบบ  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวสามารถก าหนดมาตรการในการป้องกัน เยียวยา ตลอดจน
ความรับผิดของผู้ประกอบการไว้ในกฎหมายเป็นการเฉพาะ  โดยการก าหนดมาตรการต่าง  ๆ  
ต้องอาศัยหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นมาตรการใน
การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว 

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ
และควรน ามาเป็นหลักในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter 
pays principle) หลักการระวังไว้ก่อน (precautionary principle) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(public participation)  หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public disclosure) หลักความเป็น
หุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (public-private partnership) ทั้งนี้ เพ่ือให้มาตรการต่าง ๆ สามารถส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู้เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุม
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ จะเห็นได้ว่าทุกประเทศให้ความส าคัญแก่เรื ่องดังกล่าว 
และได้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมไว้เป็นการเฉพาะ โดยค านึงลักษณะพิเศษของพลังงาน
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ความร้อนใต้พิภพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร 1991 หรือ The Resource Management Act 1991 (the RMA) 
ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลกลาง 
และรัฐบาลท้องถิ่นต้องก าหนดมาตรการในการจัดการ การใช้ การพัฒนา และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ตลอดจน  
มีความปลอดภัยในชีวอนามัย โดยการจัดการดังกล่าวต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน
และไม่บั่นทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นอนาคต ทั้งต้องมีการปกป้อง
คุณภาพอากาศ น้ า ดิน และระบบนิเวศ โดยการหลีกเลี่ยง หรือการรักษา หรือการบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  โดยต้องด าเนินการผ่านทั้งกฎหมาย 
นโยบายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และรวมถึงนโยบาย กฎ ระเบียบในระดับภูมิภาค   
ซึ่งปรากฏตัวอย่างในนโยบายและแผนระดับภูมิภาค เช่น The Waikato Regional Policy Statement  
ที่ก าหนดให้มีการจัดการจัดการแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องด าเนินการ
โดยค านึงถึงระดับของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือการจัดการส าหรับการใช้ประโยชน์  
ที่หลากหลาย ขนาดของระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพ จุดอ่อนที่ส าคัญของพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
การใช้งานที่มีอยู่ การจัดการผลกระทบจากการพัฒนา การใช้ที่ดิน และการใช้สิ่งซึ่งไม่ใช่น้ าร้อนใต้พิภพ
ในแหล่งทรัพยากรความร้อนใต้พิภพภายในภูมิภาค รวมถึงการจัดสรรแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 
และ The Waikato Regional Plan ทีก่ าหนดสาระส าคัญเกี่ยวด้วยการจัดการพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ในเขตภูมิภาค  โดยเน้นย้ าถึงประเด็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยต้องเป็นการน ามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานดังกล่าว  
ทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลักษณะทางกายภาพของพ้ืนดิน น้ าใต้ดิน การทรุดตัวหรือการพังทลาย
ของพื้นดินในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ และผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้ เพื่อให้
การก าหนดนโยบาย วิธีการ ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ในแผนนี้ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งแผนดังกล่าวได้ ก าหนดนโยบาย 
ในการจัดสรรพ้ืนที่ตามประเภทระบบความร้อนใต้พิภพตามที่นโยบายระดับภูมิภาคก าหนดไว้ และมีการจัดท า
แผนที่แสดงขอบเขตของระบบความร้อนใต้พิภพประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ  
ที่ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพต้องด าเนินการ รวมถึงกฎ  
ในการขออนุญาตประเภทกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ the RMA ก าหนด 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 34 (Section 34) แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซมีเทน หรือ Geothermal Energy, Natural Gas 
and Methane Gas Law (Republic Act No. 5092) ซึ่งเป็นกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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พบว่า กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้อ านวยการเหมืองแร่มีอ านาจในการป้องกันหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนร าคาญจากการขุดเจาะ หรือจากอุตสาหกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพ  อ านาจในการ
ก าหนดเรื่องความปลอดภัยในการท างานและภายหลังจากการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การรักษาพ้ืน
ที่ดิน น้ าทั้งบนดินและน้ าใต้ดิน ตลอดจนการป้องกันการสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์หรือความ
เสียหายสูญหายของพลังงานความร้อนใต้พิภพ  อ านาจในการก าหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การด าเนินงาน หรือที่จ าเป็นต้องใช้รับมือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  อ านาจในการห้าม หรือออกกฎ
เกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมที่มีระยะใกล้กัน  อ านาจในการควบคุมและระงับการขุดเจาะหลุม การวาง
เงื่อนไขในการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินใกล้บริเวณหลุมเจาะ เป็นต้น   

ดังนั้น เพ่ือให้มาตรการในการควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกัน ตลอดจนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจึงควรมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรการที่ควรก าหนดเพื่อควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพภายใต้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น 

- ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตท าการส ารวจตามกฎหมายนี้ 
ต้องด าเนินการจัดท าแผนส ารวจพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยระบุแผนการด าเนินที่แสดงถึงขั้นตอน
การด าเนินงาน เทคโนโลยีที่จะใช้ มาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรฐาน  
ความปลอดภัยในการด าเนินการส ารวจ แนวทางการแก้ไขหากเกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ  การจัดการพ้ืนที่
ในกรณีที่ส ารวจแล้วไม่พบแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ หรือแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ที่พบไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือผลิตไฟฟ้า  

- ก่อนการขอรับใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการผลิตไฟฟ้าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ พิภพขนาดก าลั งการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวมน้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ต้องด าเนินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมความปลอดภัย  
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานตามประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practices: CoP) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ได้ รับยกเว้น
ไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน  

2. กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ พิภพขนาดก าลั งการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ต้องจัดท ารายงานเกี่ ยวกับ
การศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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(Environmental and Safety Assessment) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
พ.ศ. 2552 เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า หรือใบอนุญาต
ขยายโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งออกตามความกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

3. กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า
รวมตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด 
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2552 ซึ่งออกตามความกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงานตามกฎหมายนี้แล้ว  
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นใบอนุญาตใช้ประโยชน์จาก
พลังงานแทนการยื่นรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษา 
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental 
and Safety Assessment) แล้วแต่กรณี 

- ก่อนการออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนที่ที่จะมีการส ารวจ ศึกษาความเป็นไปได้ หรือใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยต้องมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (public participation)  หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public disclosure) 

- ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการส ารวจ ใบอนุญาตศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ ใบอนุญาตใช้ประโยชน์จากพลังงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือแก่รัฐ  

- ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ หากปรากฏว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือประกาศที่
ออกตามความร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนด เป็นต้น 

5.2.2.6 หมวด 6 การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง 
พลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน

นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย ทั้งการใช้เพ่ือการเกษตรกรรม การใช้ในอุตสาหกรรม
บางประเภท รวมถึงการใช้เพื่อการท่องเที่ยว  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ
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และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยตรงจาก
พลังงานความร้อนใต้พิภพให้เหมาะสมกับระดับอุณหภูมิ และประเภทกิจกรรมที่จะด าเนินการ  
ตลอดจนค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ได้มีการด าเนินการอยู่แล้วอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กล่าวคือ การใช้
ประโยชน์เพ่ือการท่องเที่ยว  ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษา
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือมิให้การน ามาใช้ประโยชน์ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการใช้พลังงาน หรือการน า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ในลักษณะการสูบน้ าร้อนขึ้นมาใช้โดยไม่สัมพันธ์กับการฉีดกลับ หรือการ
สร้างน้ าหมุนเวียนตามธรรมชาติขึ้นมาใหม่  อันจะส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เช่น 
เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือน้ าร้อนหมดไปจากแหล่งพลังงานดังกล่าว  อีกทั้ง ในกิ จกรรม 
การท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเป็นรีสอร์ท หรือสปา หรือเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการแช่ 
หรืออาบ  อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษจากน้ าทิ้งจากการประกอบกิจการ  การปนเปื้อนของน้ าทั้ง  
บนดินและใต้ดิน ตลอดจนในพื้นดินที่มีการด าเนินกิจกรรม  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการก าหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง และการก าหนดมาตรฐานในการ
ควบคุมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการเฉพาะ  ซึ่งต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

5.2.2.7 หมวด 7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ควรมีการก าหนดมาตรการบังคับแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

หรือนักลงทุนในการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการวางแผนการด าเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่มแรก  จนกระทั่งการติดตามตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมี 4 ขั้นตอน  ได้แก่10  

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ผลประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 

ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย  การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม

โดยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  มีความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมต้องมี

                                           
10 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2552), น.18-19. 
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ความสามารถมากพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีประสิทธิผล ต้องประกอบด้วย ข้อมูลจากประชาชนส่งผ่านไปยังผู้เสนอนโยบายหรือโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ที่จะก าหนดนโยบายหรือผู้จะเสนอโครงการนั้นๆ ได้ทราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของสังคม  
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นสนใจจากผู้เสนอโครงการส่งผ่านไปยังประชาชน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเชื่อระหว่างประชาชนกับผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้เสนอ
โครงการ หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้สนใจจะต้อง
ได้รับการน าเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ 

ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดมาตรการในการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน ต้องมีการก าหนดมาตรการในการให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้อง รอบด้านเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพทั้งในส่วนที่เป็นข้อดี 
และข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับทราบ  
และก าหนดความรับผิดของผู้ที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนหรือปกปิดข้อมูลที่ต้องให้แก่ประชาชน  
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ น าความคิดเห็นของประชาชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่นที่มีความพร้อมและมีแหล่งพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพสามารถเสนอโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าว เพ่ือให้รัฐเข้ามา
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นจริงในทางปฏิบัติ  

มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
- จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อน
ใต้พิภพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา การผลิตและการใช้งานพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันผลกระทบดังกล่าว และก าหนดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ 
เกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้น
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

- ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่จะมีการด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างรอบด้าน  กรณีหากมีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
การด าเนินโครงการให้มีการจัดท าประชามติโดยถือเสียงข้างมากของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่นั้น 

- มาตรการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมีส่วนร่วม 
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  โดยก าหนดให้ชุมชนที่มีแหล่งพลังงานความร้อน  
ที่มีศักยภาพและชุมชนมีความพร้อมสามารถขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือด าเนินการส ารวจ  
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และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้  โดยอาจเป็นการผลิตไฟฟ้าเ พ่ือใช้ในชุมชน
โดยไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าก็ได้ 

- ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
มีการพัฒนาน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแหล่งพลังงานและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น การพัฒนาเพื่อการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ดังเช่น
ที่ได้มีการด าเนินการอย่างจริงจังในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาลได้ก าหนดโครงการเพ่ือส่งเสริม
การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ เช่น โครงการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์
ในกิจการสปาและรีสอร์ท  โดยกระทรวงพลังงานรว่มกับกระทรวงการท่องเที่ยว และสถาบันการดูแล
สุขภาพทางเลือก ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจการสปาและรีสอร์ทในเขตพ้ืนที่ที่มีน้ า พุร้อน  
โดยกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการด าเนินการ และจะมีการฝึกอบรม 
การนวดเพ่ือบ าบัดรักษาและการใช้สมุนไพรให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เ พ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับโครงการดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร  
ในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคการเกษตรอีกด้วย 

- ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ
เพ่ือพิจารณาได ้
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บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 

6.1 บทสรุป 
 
การพัฒนาขีดความสามารถ หรือศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน  

ใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงของประเทศไทยจะมีความเป็นไปได้  
มากน้อยเพียงใดนั้น  นอกจากต้องประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานตามธรรมชาติแล้ว ยังต้องอาศัย
องค์ประกอบส าคัญหลายประการ ทั้งด้านนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐ  ความร่วมมือ
จากนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ความสนใจของภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน 
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากร 
น้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยระบุว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นเรื่อง
น่าสนใจและรัฐบาลควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงาน
สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์  
ดังนั้น เพ่ือให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รัฐบาลควรสนับสนุน
ด้านนโยบาย โดยอุดหนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการส ารวจ การประเมิน
ศักยภาพ การพัฒนาแหล่งกักเก็บ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งควรสร้าง
แรงจูงใจให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนโดยการให้ค่า Adder หรือ Feed-in Tariff เพ่ือดึงดูดนักลงทุนทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ลงทุนกับการผลิตพลังงานประเภทนี้ให้มากขึ้น1 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าพุร้อนในประเทศไทย โดยเสนอให้มี
การศึกษาแหล่งกักเก็บระดับลึก เพ่ือพัฒนาใช้ส าหรับการผลิตไฟฟ้า  ศึกษาเทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพน้ าพุร้อนให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น เช่น Heat pump  ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพน้ าพุร้อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า  พัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ทั้งในรูป

                                           
1 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบการพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อน 

ใต้พิภพของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558), น.9. 
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ของห้องเย็น ห้องอบแห้งส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร และการน าไปใช้ระบบปรับอากาศส าหรับศูนย์
สินค้า พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ เป็นต้น2  ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการผลักดันอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่องจึงจะประสบความส าเร็จ 

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ของหลายประเทศทั่วโลกที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยเฉพาะ
การน ามาผลิตไฟฟ้า พบว่าความส าเร็จเกิดขึ้นจากการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมการด าเนินงานภายใต้การค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยมาตรการ
ทั้งในระดับนโยบาย และมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบกับการมีภูมิประเทศที่
เหมาะสมและมีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพศักยภาพสูง เช่น สหรัฐอเมริกา สาธ ารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ จึงท าให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี สร้าง
แรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ กระทั่งสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้เป็นอันดับต้นของโลก และทุกประเทศต่างมีแผนในการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ดังกล่าวให้มากขึ้นตามศักยภาพของแหล่งพลังงานภายในประเทศของตน  ควบคู่กับการน ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงหลากหลายรูปแบบตามระดับอุณหภูมิความร้อน และ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นที่มีแหล่งพลังงานในพ้ืนที่   อย่างไรก็ตาม บางประเทศ 
แม้จะมิใช่ประเทศที่ตั้งอยู่ ในแนวเขตวงแหวนแห่งไฟ  แต่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ภายในประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพเพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงเช่นกัน  โดยมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เมือง Neustadt-Glewe เมื่อปี 2003 ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บริเวณจุดร้อนทางธรณีวิทยา (geological hot spot) แตป่ระสบ
ความส าเร็จในการผลิตไฟฟ้าจากน้ าร้อนอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส ที่ระดับความลึก 2,200 เมตร3  
ทั้งนี้ การจัดตั้งและการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีต้องมี ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการท าเหมืองแร่  ( The Federal Mining Act)  
ซึ่งก าหนดให้การส ารวจ การใช้ประโยชน์และการท าเหมืองความร้อนใต้พิภพต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ และต้องมีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ า (The water Act) ตลอดจนใบอนุญาต

                                           
2
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานความร้อนใต้พิภพและ 

แนวทางการใช้ประโยชน์, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพลังงาน, 2558), น.7 - 8. 
3  History of International Geothermal Power Plants and Geothermal 

Projects in Germany,  Accessed August 2 , 2 0 1 6 , https://www.geothermal-
energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2010/0605.pdf 
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ก่อสร้างอาคารประกอบด้วย4  ปัจจุบันสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพได้มากขึ้นตามล าดับ  โดยมาตรการส าคัญท่ีถูกน ามาใช้ ได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Source 
Act) ที่ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริม5  โดยเฉพาะกฎหมายพลังงานหมุนเวียนฉบับใหม่ที่ได้
ก าหนดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ดี  ท าให้สามารถดึงดูดบริษัทต่าง ๆ ให้สนใจและลงทุนใน
พลังงานความร้อนใต้พิภพได้มากขึ้น6   

ประเทศไทยแม้จะมิได้ตั้งอยู่ในแนวเขตวงแหวนแห่งไฟ แต่ก็เป็นประเทศที่มีแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และมีศักยภาพของแหล่งพลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่งมี
โอกาสที่จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการน ามาผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนโดยตรง  แต่ที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในประเทศไทยยังอยู่
ในวงจ ากัด โดยส่วนใหญ่ถูกพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และหรือการใช้เพ่ือ  
การอาบหรือแช่เพื่อสุขภาพ โดยไม่มีมาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ดังกล่าว ทั้งการใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงอย่างชัดเจน มีมาตรฐานและเป็น
รูปธรรม  ส่งผลให้เกิดการสูญเปล่าในการใช้พลังงาน และอาจเกิดความเสื่อมโทรม หรือการปนเปื้อนของ
แหล่งพลังงาน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงได้  ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษา พัฒนาและผลักดัน
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพอย่างจริงจัง 
โดยศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การควบคุมและการส่งเสริมพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพในต่างประเทศ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  ซึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะห์ภายใต้หลักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้ว เห็นว่าควร
มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน  
ใต้พิภพเพ่ือการผลิตไฟฟ้า และเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง โดยการตราพระราชบัญญัติ 

                                           
4

 The Intelligent Energy Europe Program of the European Union, “ Report on 
Geothermal Regulations,” Accessed August 2, 2016, http://www.geoelec.eu/wp-
content/uploads/2011/09/D4.1-Report-on-Geothermal-Regulations.pdf 

5  Geothermal Energy Use in Germany,  Accessed August 1, 2016, 
http://www.geotis.de/homepage/ergebnisse/2010%20wgc_germany.pdf 

6  Gordon Smith, “The Secrets Behind Germany’s Renewable Energy Revolution,” 
Accessed August 1, 2016, https://solarthermalmagazine.com/2015/06/22/the-secrets-behind-
germanys-renewable-energy-revolution/ 
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ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีสาระส าคัญ
ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยตรง ขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ  เนื่องจากการก าหนด
มาตรการการส่งเสริมเพียงระดับนโยบายอาจส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ตลอดจนนโยบายอาจขาดความต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  รวมทั้งลักษณะและคุณสมบัติโดยสภาพทางธรรมชาติของพลังงาน
ความร้อนใต้ พิภพที่มีความแตกต่างจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน จึงจ า เป็นต้องมี 
การก าหนดกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทาง
ธรรมชาติของพลังงาน ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท ซ่ึงรวมถึงพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันตามลักษณะเฉพาะของพลังงานนั้น ๆ และวิธีการน าพลังงาน
มาใช้  ดังนั้น การป้องกันปัญหา หรือการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งพลังงานจึงควรมีการก าหนดมาตรการไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึง
ต้นทุนในการด าเนินการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง การก าหนดมาตรการเพ่ือกระตุ้นการลงทุนจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจน  ในประเทศที่ประสบความส าเร็จในการผลิต
พลังงานทดแทนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และแหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน ๆ จึงมี 
การตรากฎหมายส่งเสริม สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทไว้เป็นการเฉพาะ ดังเช่น 
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีการตรา
กฎหมายขึ้นเพ่ือการจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งการใช้ประโยชน์
โดยตรง และการใช้เ พื่อผลิต ไฟฟ้า  โดย มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญ เช่น  
การก าหนดให้รัฐเป็นผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพเข้าด าเนินการเพ่ือส ารวจแหล่งพลังงานภายใต้ขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด   
การควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
การให้ประชาชนและท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการพลังงาน  การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่ 
นักลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  การค้ าประกันเงินกู้ของรัฐบาล  
ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ  รวมถึงการก าหนดให้มีการจัดตั้ง
โครงการสาธิตการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร เป็นต้น ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และการสร้าง
ความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จะลงทุนในกิจการที่มีค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงสูง  การไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
ที่ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพของ 
ประเทศไทยจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ  
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6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อให้การส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพของแหล่ง
พลังงานแต่ละแห่ง จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการในระดับนโยบาย  
และมาตรการทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐบาลควรก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้มากขึ้น  โดยเฉพาะควรมี  
การก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  
และพลังงานทางเลือก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในระดับนโยบายและกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในการก าหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

2. รัฐบาลควรส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ให้ชุมชนที่มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ทราบถึงประโยชน์ในการน าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์  
อย่างอ่ืนโดยตรง นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือกายภาพบ าบัดที่มี 
การด าเนินการอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัดที่ปรากฏแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ  เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. รัฐบาลควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในการด าเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศไปยังหน่วยงาน หรือองค์กรในประเทศต่าง ๆ ที่มีที่มีองค์ความรู้  
มีผู้เชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประสบความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือร่วมมือในการด าเนินการในขั้นตอน
ต่าง ๆ เพ่ือน าพลังงานจากแหล่งพลังงานภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสร้าง
บุคลากรภายในประเทศให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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4. ควรตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง และเรื่องต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

- ก าหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน  
ใต้พิภพ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ ทั้งการใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง   

- ก าหนดเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ และเป้าหมาย
ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง ให้มีความชัดเจน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งพลังงานอย่างคุ้มค่าและครบวงจรตามระดับศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละแห่ง   

- ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการต้องมีคุณสมบัติ  และได้รับอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือตามกฎ ระเบียบ ที่ออกตามความ
พระราชบัญญัตินี้ก าหนด   

- ก าหนดให้มี “คณะกรรมการพลังงานความร้อนใต้พิภพ” เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   

- ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจแหล่งพลังงานจนกระทั่งการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ หรือการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงจากพลังงานดังกล่าว 

- ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมและชัดเจนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพจากภาคเอกชน   

- ก าหนดมาตรการควบคุมการด าเนินงานทั้งก่อน ขณะ และภายหลังที่ได้ 
มีการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
โดยมาตรการที่จะก าหนดนั้นต้องค านึงถึงหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

- ก าหนดมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่มี
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นควรมีการก าหนดสาระส าคัญของกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ดังที่ได้
น าเสนอในบทที่ 5 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
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การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพ และการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรงดังกล่าว จะเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม  
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพภายในประเทศอย่าง คุ้มค่ า  
มีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าหรือความเสื่อมโทรมต่อแหล่งพลังงาน  เพ่ือให้พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทดแทนพลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน 
สามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้ น ตลอดจนเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว และน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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