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ไมม่เีวลาเหลือใหร้รีอหรอืไตรต่รองอีกต่อไป ภมูอิากาศวทิยาและแนวโน้มทั�วโลกมคีวามชดัเจน กล่าวคือ
เนื�องจากก๊าซเรอืนกระจก 3 ใน 4 สว่นที�เกิดขึ�นทั�วโลกมต้ีนกําเนิดมาจากธุรกิจพลังงาน ดังนั�นการลด
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จงึเป�นเรื�องเรง่ด่วนและจาํเป�นอยา่งยิ�ง

เราต้องลงมอืดําเนินการทันทีเพื�อใหเ้กิดการปรบัเปลี�ยนด้านพลังงานทั�วโลกภายในทศวรรษนี� มฉิะนั�นจะ
ต้องเผชญิหน้ากับความเสี�ยงและภยนัตรายที�ทวคีวามรุนแรงขึ�นบนโลกที�รอ้นขึ�นกวา่เดิม ซึ�งจะไมเ่อื�อ
อํานวยต่อการดํารงชวีติของมนุษยชาติและสิ�งมชีวีติสว่นใหญ่ในธรรมชาติ การประชุม COP26 จะต้อง
เป�นจุดเริ�มต้นของโลกยุคใหม ่ซึ�งมกีารพฒันาแบบยั�งยนืที�ขบัเคลื�อนด้วยพลังงานหมุนเวยีน

พลังงานลมคือหวัใจในการลดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เท่าที�ผา่นมา การติดตั�ง
แหล่งกําเนิดพลังงานลมเกือบ 800 กิกะวตัต์ทั�วโลกได้ชว่ยใหโ้ลกลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ลงมากกวา่ 1.1 พนัล้านตันต่อป� ซึ�งเทียบเท่ากับปรมิาณการปล่อยคารบ์อนทั�งหมดจากละตินอเมรกิาใน
แต่ละป� นอกจากนั�น อุตสาหกรรมพลังงานลมยงัมบีทบาทสาํคัญในการสรา้งงานที�อาศัยแรงงานฝ�มอื
รวมทั�งก่อใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสงัคม นวตักรรม และการลงทนุ ซึ�งชว่ยพฒันาเศรษฐกิจและ
ชุมชนใหด้ีขึ�นทั�วโลก อุตสาหกรรมนี�มบีทบาทสาํคัญในการฟ�� นฟูประเทศด้วยการยกระดับโครงสรา้งพื�น
ฐาน และสนับสนุนระบบพลังงานที�เชื�อถือได้ มคีวามยั�งยนื ทันสมยั ด้วยราคาที�เขา้ถึงได้ อีกทั�งยงัเป�นวธิี
แก้ป�ญหาแบบบูรณาการที�สามารถรองรบัการลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมที�ใช้
พลังงานสงูได้ เชน่ การขนสง่ เหล็กกล้า ซเีมนต์ และเคมภัีณฑ์ รวมถึงเป�นผลดีต่อธรรมชาติ ความหลาก
หลายทางชวีภาพ และการเกษตรด้วย

ในแผนกลยุทธส์ูป่� 2050 ที�องค์กรพลังงานทดแทนระหวา่งประเทศ (International Renewable

Energy Agency: IRENA) และองค์กรพลังงานระหวา่งประเทศ (International Energy Agency: IEA)

ได้กําหนดขึ�นในป�นี� พลังงานลมเป�นหนึ�งในเสาหลักที�คํ�าจุนโลกที�มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย์
ซึ�งผลิตไฟฟ�าจากพลังงานสะอาดมากกวา่พลังงานอื�นใด1 แต่เรายงัใชป้ระโยชน์จากพลังงานลมไมเ่พยีง
พอ – ยงัไมเ่รว็พอหรอืยงัครอบคลมุภมูภิาคต่าง ๆ ไมม่ากพอ – ที�จะทําใหอ้นาคตนี�เป�นจรงิ
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การประชุม COP26 ต้องเป�นจุดพลิกผนัที�เป�ดทศวรรษใหมแ่หง่การใชพ้ลังงาน
หมุนเวยีนและการรว่มมอืกันเพื�อเผชญิหนา้กับการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เรามี
เครื�องมอืและเทคโนโลยทีี�เพยีบพรอ้มสาํหรบัการลดภาวะโลกรอ้น และแมก้ระทั�งเพื�อ
บรรลเุป�าหมายรว่มกันในการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนยใ์หไ้ดภ้ายในป�
2050 แต่เราจาํเป�นต้องประกาศเจตจาํนงทางการเมอืงที�ไมเ่คยมมีาก่อน และระดม
พลังของสงัคมโดยรวมเพื�อขบัเคลื�อนใหเ้กิดขึ�น

เราต้องรว่มมอืกันเพื�อเพิ�มปรมิาณการใชพ้ลังงานลมใหม้ากขึ�นเป�นประวติัการณ ์และ
คุ้มครองโลกของเราเพื�ออนาคตของชนรุน่หลัง เราพรอ้มแล้ว แต่คณุล่ะพรอ้มหรอืยงั
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1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนยภ์ายในป� 2050 ตามแผนกลยุทธข์อง IEA กําหนดวา่ จะมกีารผลิตไฟฟ�าทั�วโลกจากพลังงานสะอาด
ต่าง ๆ ผสมกัน อาทิ พลังงานลม (35%) พลังงานแสงอาทิตย ์(33%) พลังงานนํ�า (12%) พลังงานนิวเคลียร ์(8%) พลังงานชวีภาพ (5%)

พลังงานไฮโดรเจน (2%) และเชื�อเพลิงฟอสซลิที�มกีารใชป้ระโยชน์และการกักเก็บคารบ์อน (2%) แนวโน้มการปรบัเปลี�ยนพลังงานโลกตาม
แผนของ IRENA: รายงานเป�าหมาย 1.5° กําหนดใหม้กีารผลิตไฟฟ�าทั�วโลกจากพลังงานผสมที�ประกอบด้วยพลังงานลม (ประมาณ 1 ใน 3)

และพลังงานแสงอาทิตย ์(เกือบ 30%) สว่นที�เหลือจะประกอบด้วยพลังงานนํ�า พลังงานชวีภาพ พลังงานความรอ้นใต้พภิพ พลังงานนํ�าขึ�น
นํ�าลง/พลังงานคลื�น และพลังงานไฮโดรเจน

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2021/Jun/IRENAs-World-Energy-Transitions-Outlook-Re-Writes-Energy-Narrative-for-a-Net-Zero-World
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หากอัตราการติดตั�งในป�จจุบนัยงัคงดําเนินไปอยา่งต่อเนื�อง เราจะมคีวามสามารถในการผลิตพลังงานลม
เพยีงแค่ 43% ของปรมิาณที�ต้องใช ้เพื�อใหโ้ลกมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนยภ์ายในป� 2050

ซึ�งจะทําใหเ้ราพลาดเป�าหมายในการรบัมอืกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของเรา (ดภูาคผนวก) หาก
ไมม่กีารดําเนินการอยา่งเด็ดขาดเพื�อยกระดับการใชพ้ลังงานลม เราจะไมส่ามารถลดปรมิาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรม การขนสง่ การทําความรอ้น ตลอดจนสว่นอื�น ๆ และจะ
ไมส่ามารถเพิ�มการผลิตไฮโดรเจนสเีขยีวใหอ้ยูใ่นระดับที�มนัียสาํคัญได้

หากต้องการใหโ้ลกบรรลเุป�าหมายในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนยภ์ายในเวลา 9 ป�ขา้งหน้า
ปรมิาณพลังงานลมต่อป�ที�นําไปใชทั้�วโลกจะต้องเพิ�มขึ�นเป�น 4 เท่า จากเดิม 93 กิกะวตัต์ที�ติดตั�งไปในป�ที�
แล้ว เป�าหมายนี�สามารถบรรลไุด้ก็ต่อเมื�อเราก้าวขา้ม “การดําเนินงานตามปกติ” และหนัมาใชแ้นวทาง
“ภาวะฉกุเฉินด้านสภาพอากาศ” ในการแก้ไขป�ญหาพลังงานและเศรษฐกิจ

ในฐานะที�เป�นพนัธมติรที�เป�นตัวแทนของบรษัิทและองค์กรมากกวา่ 90 แหง่สาํหรบัการติดตั�งกังหนัลม
นอกชายฝ�� งและทั�งแบบลอยตัวและตายตัวและซพัพลายเชนทั�วโลก เรากําลังเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลใหคํ้ามั�น
ในการดําเนินการที� COP26 ในป�นี� ผูกํ้าหนดนโยบายระดับชาติในทกุภมูภิาคของโลกต้อง:

1
ยกระดับความมุง่มั�นต่อการใชพ้ลังงานลมและระบุไวใ้นเป�าหมายการมสีว่นรว่ม
ระดับประเทศ (NDC) ฉบบัปรบัปรงุ กลยุทธแ์มบ่ทแหง่ชาติวา่ดว้ยสภาพ
อากาศ ตลอดจนแผนงานพลังงานระยะสั�นและระยะยาว 

ควรกําหนดปรมิาณพลังงานลมหรอืเป�าหมายการผลิตที�แน่ชดั โดยมกํีาหนดเวลาที�ละเอียดและ
ชดัเจน พรอ้มด้วยขอบเขตเพื�อบรรลเุป�าหมายในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย ์หน่วย
งานรฐัต่าง ๆ ที�บรหิารงานด้านสภาพอากาศ พลังงาน เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม โครงสรา้งพื�นฐาน
และกําลังคนควรกําหนดเป�าหมายเหล่านี�ใหส้อดคล้องกัน เพื�อใหแ้น่ใจวา่ภาครฐัมทีรพัยากรที�เหมาะ
สมในการดําเนินงานที�จะบรรลเุป�าหมายดังกล่าว นอกจากนี� ธุรกิจและผูเ้กี�ยวขอ้งที�ทําใหเ้กิดก๊าซ
เรอืนกระจกในปรมิาณมากยงัควรกําหนดเป�าหมายและดําเนินงานโดยอาศัยความรว่มมอืระหวา่ง
ภาครฐัและเอกชน รเิริ�มโครงการจูงใจใหใ้ชพ้ลังงานหมุนเวยีน จดัทําแผนการเป�ดเผยขอ้มูลระดับ
องค์กรภาคบงัคับ รวมไปถึงโครงการรูปแบบอื�นๆ  นอกเหนือจากการทดแทนพลังงานฟอสซลิ
ด้วยพลังงานไฟฟ�าใหม้ากขึ�น เพื�อเพิ�มสว่นแบง่การใชพ้ลังงานหมุนเวยีนในกลุ่มพลังงาน รฐับาล
ยงัอาจพจิารณาถึงการใชพ้ลังงานไฮโดรเจนสเีขยีวจากพลังงานลมเพื�อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในธุรกิจต่าง ๆ เชน่ อุตสาหกรรมหนัก

2

แถลงการณ์เรื�องพลังงานลมทั�วโลกสาํหรบัการประชุม COP26 | 2564



WWW.WINDAREYOUIN.COM                                                                                                                                          #WINDAREYOUIN

3

ออกแบบและปรบัใชต้ลาดพลังงานเพื�ออนาคต 

การออกแบบตลาดพลังงานต้องมกีารปรบัเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคล้องกับระบบในอนาคต กล่าวคือ มี
ความยดืหยุน่ ตอบสนองต่อความต้องการ เชื�อถือได้ และขึ�นอยูกั่บพลังงานหมุนเวยีนเป�นสว่นใหญ่
(หากไมใ่ช ่100%) ระบบเหล่านี�ได้ถกูนํามาใชแ้ล้ว และมคีวามเป�นไปได้ในทางเทคนิคและทาง
เศรษฐกิจทั�วโลก แต่จะต้องใหร้ะบบเหล่านี�มโีอกาสนําพลังงานหมุนเวยีนไปใชใ้นวงกวา้งได้ นั�น
หมายความวา่ ต้องยกเลิกการอุดหนุนหรอืผลประโยชน์จากการผลิตเชื�อเพลิงฟอสซลิ ทั�งทางตรง
และทางอ้อม จดัลําดับความสาํคัญใหก้ารจดัสรรที�ดิน/พื�นดินใต้ทะเล การจดัซื�อ การก่อสรา้ง การ
เชื�อมต่อโครงขา่ยไฟฟ�า และการจดัสง่พลังงานหมุนเวยีนที�ผลิตขึ�น การคํานวณต้นทนุของคารบ์อน
ในทางเศรษฐกิจสงัคมและสิ�งแวดล้อม และการปรบัตลาดไฟฟ�าใหมเ่พื�อพจิารณาถึงคณุค่าของ
ระบบในวงกวา้งมากขึ�น โดยรวมถึงป�จจยัภายนอก เชน่ ความต้องการด้านโครงขา่ยไฟฟ�าและการ
ปรบัสมดลุ ความต้องการด้านความยดืหยุน่ของระบบพลังงาน การปล่อยมลพษิ ผลกระทบต่อสิ�ง
แวดล้อม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสงัคม นอกจากนี� ยงัต้องทดแทนพลังงานฟอสซลิด้วย
พลังงานไฟฟ�าในวงกวา้งด้วย เพื�อใหแ้น่ใจวา่พลังงานหมุนเวยีนสามารถแทนที�บทบาทของเชื�อ
เพลิงฟอสซลิในการขบัเคลื�อนระบบขนสง่ การทําความรอ้น และอุตสาหกรรมได้

3

การเผาถ่านหนิเป�นอันตรายต่อสาธารณชนและสิ�งแวดล้อม อีกทั�งยงัไมคุ่้มทนุมากขึ�นเรื�อย ๆ เมื�อ
เทียบกับพลังงานหมุนเวยีนที�มขีอ้ได้เปรยีบในด้านต้นทนุ การป�ดโรงไฟฟ�าถ่านหนิทั�วโลกอยา่ง
รวดเรว็ ซึ�งจะเริ�มขึ�นในป� 2022 และเป�นไปตามกําหนดเวลาการปลดระวาง/การทยอยยกเลิก จะ
ทําใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งเป�าหมายภาวะโลกรอ้นที�สงูกวา่ -2° กับเป�าหมาย 1.5° นอกจากนี�
ยงัจะสง่ผลใหส้ามารถประหยดัค่าใชจ้า่ยในด้านการจดัหาพลังงานและสาธารณสขุได้หลายพนัล้าน
ดอลลาร ์ซึ�งสามารถนําไปใชใ้นโครงการยุทธศาสตรก์ารเติบโตด้วยพลังงานที�สะอาดได้ เรามคีวาม
จาํเป�นเรง่ด่วนที�จะต้องจดัทําขอ้ตกลงสากลวา่ด้วยการทยอยยกเลิกการใชถ่้านหนิ และต้อง
ครอบคลมุในแง่ต่อไปนี�: การหา้มลงทนุในโรงไฟฟ�าถ่านหนิแหง่ใหมโ่ดยหน่วยงานสนิเชื�อเพื�อการสง่
ออกแหง่ชาติ ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารเพื�อการพฒันาพหภุาคี คํามั�นสญัญาจากรฐับาลวา่จะ
ไมม่โีรงไฟฟ�าถ่านหนิแหง่ใหมแ่ละการป�ดโรงไฟฟ�าถ่านหนิที�มอียูแ่ล้วก่อนกําหนด รวมทั�งกลไกที�เน้น
ความโปรง่ใสและความรบัผดิชอบต่อการปฏิบติัตามคํามั�นสญัญา และชอ่งทางที�อาจใชเ้พื�อจา่ยค่า
ชดเชยที�เป�นธรรมในกรณีที�ป�ดก่อนกําหนด

มุง่มั�นที�จะทยอยยกเลิกการผลิตไฟฟ�าพลังถ่านหนิอยา่งรวดเรว็ตั�งแต่วนันี� 2
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หลายประเทศไมส่ามารถต่อยอดกระแสความสนใจที�นักลงทนุมต่ีอการเป�ดโครงการพลังงานลม
อยา่งท่วมท้น ทั�งนี�เนื�องจากขั�นตอนการออกใบอนุญาตมพีธิรีตีองที�ซบัซอ้นมากเกินไป เมื�อไมม่ี
การปรบัปรุงขั�นตอนการออกใบอนุญาตใหค้ล่องตัวยิ�งขึ�น ซึ�งรวมถึงการจดัสรรที�ดินและการเชื�อม
ต่อโครงขา่ยไฟฟ�า ก็จะมโีครงการสว่นเกิน “ติดค้างอยูใ่นระบบ” และประเทศต่าง ๆ จะไมส่ามารถ
บรรลเุป�าหมายด้านสภาพอากาศของตนได้ เวลารอใบอนุญาต – ซึ�งครอบคลมุถึงการวางแผนเชงิ
พื�นที� การประเมนิผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคม การอนุญาตการวางแผน การเชื�อมต่อโครง
ขา่ยไฟฟ�า และป�ญหาทางกฎหมาย – ทําใหก้ารปรบัใชพ้ลังงานลมในตลาดพลังงานลมชั�นนําของ
โลกบางแหง่ เชน่ เยอรมนี และอินเดีย ประสบกับความล่าชา้ในขณะนี�

สว่นโครงการพลังงานลมบนบกนั�น WindEurope ระบุวา่ การขออนุญาตอาจใชเ้วลานานกวา่ 8 ป�
ในประเทศสเปน กรซี สวเีดน เบลเยยีม (แฟลนเดอส)์ และโครเอเชยี ซึ�งรวมถึงเวลาที�ใชใ้นการ
แก้ไขป�ญหาทางกฎหมายด้วย ในญี�ปุ�นนั�น ขั�นตอนการประเมนิผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมที�มคีวาม
ซบัซอ้นอาจใชเ้วลานานถึง 5 ป� โดยทั�วไปแล้ว โครงการกังหนัลมนอกชายฝ�� งต้องใชเ้วลาอยา่งน้อย
6 ป�ในการขออนุญาต ซึ�งรวมถึงการประเมนิผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและการปรกึษาหารอืกับผูม้ี
สว่นได้สว่นเสยี

การปรบัเปลี�ยนพลังงานจาํเป�นต้องมกีารเปลี�ยนแปลงทั�วทั�งระบบ โดยมพีลังงานหมุนเวยีนเป�น
ป�จจยัในการขบัเคลื�อน ผูกํ้าหนดนโยบายต้องดแูลใหแ้น่ใจวา่ ระบบงานที�มพีธิรีตีองมากเกินไปและ
ระเบยีบกฎเกณฑ์ที�เขม้งวดไมเ่ป�นอุปสรรคต่อการบรรลเุป�าหมายด้านสภาพอากาศของเรา ในขณะ
เดียวกัน ธุรกิจพลังงานหมุนเวยีนต้องมุง่มั�นต่อการพฒันาแบบยั�งยนื เศรษฐกิจหมุนเวยีน การ
อยูร่ว่มกันอยา่งสมดลุกับชุมชนท้องถิ�นและผูใ้ชพ้ื�นที�ทางบก/ทางทะเลในบรเิวณที�มกีารสรา้งฟารม์
กังหนัลม ตลอดจนยดึมั�นต่อมาตรฐานสงูสดุในด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม

4

4
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ตัวอยา่งมาตรการที�ควรพจิารณามดีังต่อไปนี�: กําหนดระยะเวลารอคอยสงูสดุในการออกใบ
อนุญาตใหโ้รงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีน เชน่ 2 ป�สาํหรบัโครงการพลังงานลมที�เริ�มก่อสรา้งบนบก
หรอื 3 ป�สาํหรบัโครงการพลังงานลมนอกชายฝ�� ง และ 1 ป�สาํหรบัโครงการปรบัเปลี�ยนเครื�องจกัร
ใหโ้รงไฟฟ�า โดยเผื�อเวลาเพิ�มเติมตามดลุยพนิิจในกรณีพเิศษ ขั�นตอนที�มหีลักเกณฑ์และเวลาจาํกัด
เพื�อใหน้ักพฒันาสง่มอบหลักฐาน กลไกการเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารสาํหรบักรณีพพิาททางกฎหมาย
เพื�อป�องกันไมใ่หโ้ครงการด้านโครงสรา้งพื�นฐานที�สาํคัญมคีวามล่าชา้มากเกินไป กลยุทธก์ารใช้
ที�ดิน/มหาสมุทรซึ�งใหค้วามสาํคัญกับวธิแีก้ป�ญหาด้านพลังงานในลักษณะที�เป�นผลดีต่อธรรมชาติ
และแผนการออกใบอนุญาตแบบรวดเรว็ เพื�อใหค้วามสาํคัญกับการซอ่มแซมฟารม์กังหนัลมที�มอียู่
แล้วเมื�อใกล้หมดอายุการใชง้าน

รเิริ�มแผนงานที�จะสรา้งโครงขา่ยไฟฟ�าพลังงานสะอาดและสถานีชารจ์ไฟสาํหรบั
ยานยนต์ไฟฟ�าอยา่งรวดเรว็ 

การลงทนุที�เพิ�มมากขึ�นทั�งในภาครฐัและเอกชน ในด้านระบบโครงขา่ยไฟฟ�าอัจฉรยิะที�มคีวาม
ปลอดภัยและยดืหยุน่ ซึ�งชว่ยใหพ้ลังงานหมุนเวยีนมสีว่นแบง่มากขึ�นเรื�อย ๆ เป�นสิ�งจาํเป�นที�จะ
ทําใหส้อดคล้องกับจงัหวะการปรบัเปลี�ยนพลังงานที�เดินหน้าไปอยา่งเรง่ด่วน ผูกํ้ากับดแูลระบบ
หน่วยงานควบคมุ บรกิารสาธารณูปโภค และหน่วยงานภาครฐั อาจระดมความรูค้วามสามารถเพื�อ
รว่มกันวางแผนล่วงหน้าระยะยาวเกี�ยวกับการขยายและเสรมิประสทิธภิาพโครงขา่ยไฟฟ�า การ
ทดแทนพลังงานฟอสซลิด้วยพลังงานไฟฟ�าในระบบการขนสง่ ตลอดจนการสรา้งตลาดระดับ
ภมูภิาคเพื�อสง่ออกและซื�อขายพลังงานไฟฟ�า การวางแผนโครงขา่ยไฟฟ�ายงัควรพจิารณาถึงวธิแีก้
ป�ญหาด้านการจดัเก็บ เชน่ การเก็บพลังงานด้วยการสบูนํ�ากลับ แบตเตอรี�สาํหรบัสาธารณูปโภค
ซึ�งอาจลดป�ญหาความล่าชา้และรองรบัการรกัษาสมดลุของโครงขา่ยไฟฟ�า

5
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พฒันานโยบายที�สง่เสรมิความสามคัคีและไมทิ่�งใครไวข้า้งหลัง ซึ�งอุทิศ
ทรพัยากรสว่นรวมใหกั้บการปรบัเปลี�ยนที�เนน้ประชาชนเป�นสาํคัญเพื�อมุง่สู่
ระบบเศรษฐกิจที�มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย ์

ผลการวเิคราะหที์� IRENA ดําเนินการทั�วโลกในป�นี�แสดงใหเ้หน็วา่ การออกกฎหมายวา่ด้วยการปรบั
เปลี�ยนพลังงานเพื�อบรรลเุป�าหมาย 1.5°C สง่ผลใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสงัคมโดยรวมใน
เชงิบวก เมื�อเทียบกับนโยบายป�จจุบนั ภายในป� 2030 โลกจะมตํีาแหน่งงานเพิ�มขึ�นเกือบ 40 ล้าน
ตําแหน่ง อันเป�นผลจากการลงทนุที�เกี�ยวขอ้งกับการปรบัเปลี�ยนพลังงาน เชน่ การปรบัใชพ้ลังงาน
ลมและพลังงานหมุนเวยีนในวงกวา้ง การปรบัปรุงโครงขา่ยไฟฟ�า และประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน
นอกจากนั�น การสรา้งมูลค่าเปรยีบเทียบจากการปรบัเปลี�ยนพลังงานยงัสะท้อนใหเ้หน็ในรูปของตัว
ชี�วดั GDP และสวสัดิการสงัคมที�เพิ�มขึ�นอีกด้วย การกํากับดแูลใหม้กีารถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยงั
ชุมชนต่าง ๆ ทั�งหมดเป�นองค์ประกอบที�สาํคัญอยา่งยิ�งในการปรบัเปลี�ยนพลังงานอยา่งเป�นธรรม
รฐับาลอาจเริ�มสรา้งทักษะใหมแ่ละกําหนดแผนการปรบัเปลี�ยนกําลังคนที�แสดงถึงโอกาสการจา้ง
งานทางเลือกแบบยั�งยนืในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื�อรองรบัแรงงานจากอุตสาหกรรมขา
ลง เชน่ เชื�อเพลิงฟอสซลิและธุรกิจสว่นเสรมิ ในด้านนี� อุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝ�� งที�
กําลังเติบโตขึ�นเรื�อย ๆ เป�นชอ่งทางหนึ�งในการฝ�กอบรมทักษะใหมใ่หแ้ก่แรงงานในอุตสาหกรรม
นํ�ามนัดิบและก๊าซนอกชายฝ�� ง ตลอดจนวศิวกรรมทางทะเลด้วย

หากสง่เสรมิสภาพแวดล้อมที�เอื�ออํานวยใหม้กีารลงทนุ ก็จะไมม่กีารขาดแคลนเงินทนุสาํหรบั
พลังงานลม แต่หากต้องการบรรลเุป�าหมายในการปรบัเปลี�ยนพลังงานรว่มกันแล้ว จะต้อง
พจิารณาถึงการใหเ้งินกู้จากรฐับาลภายใต้หลักการ “ไมทํ่าอันตราย” ไมว่า่จะเป�นเงินทนุเพื�อการสง่
ออกหรอืกระแสเงินสดจากกระทรวงการคลังของรฐั ทั�งนี�เพื�อจดัการกับผลกระทบทางสงัคมและ
สิ�งแวดล้อม และหลีกเลี�ยงความเสี�ยงต่อทรพัยส์นิที�สรา้งภาระให ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทรพัยส์นิจาก
อุตสาหกรรมเชื�อเพลิงฟอสซลิ ด้วยเหตนุี� เป�าหมายด้านสภาพอากาศจงึควรเป�นแนวทางหลักทั�วทั�ง
กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครฐั การใชจ้า่ยของภาครฐัเพื�อสนับสนุนการปรบัใชพ้ลังงาน
หมุนเวยีนควรผนวกรวมมุมมองจากภาคเอกชนด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในแง่ที�เกี�ยวกับความน่า
ลงทนุของโครงการ และอุปสรรคที�เกิดขึ�นจรงิในระหวา่งการพฒันา

ปรบักระแสการเงินระดบัชาติและระดับภมูภิาคใหส้อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป�นศูนย ์ตามเป�าหมาย 1.5°C 7
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สง่เสรมิความรว่มมอืโดยสมคัรใจในด้านการกําหนดราคาคารบ์อนภายใต้มาตรา
6.2 และ 6.4 ของความตกลงปารสี 

แนวทางการตลาดที�มปีระสทิธภิาพและน่าเชื�อถือในการกําหนดราคาคารบ์อนอาจเป�นแรงจูงใจให้
ประเทศต่าง ๆ “ยกระดับ” เป�าหมายการมสีว่นรว่มระดับประเทศ (NDC) โดยการสรา้งกลไกที�
พจิารณาถึงต้นทนุทางสงัคมจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมลพษิ กลไกที�ยบัยั�งการปล่อย
มลพษิที�แหล่งกําเนิด เชน่ ภาษีคารบ์อนขา้มแดนแบบเป�นธรรมสาํหรบัผลิตภัณฑ์ที�ใชพ้ลังงานมาก
อาจสง่สญัญาณการตลาดที�ชดัเจนไปยงัผูเ้กี�ยวขอ้งในภาครฐัและนอกภาครฐัด้านธุรกิจพลังงาน
และอื�น ๆ อันจะชว่ยสนับสนุนการลงทนุในเทคโนโลยคีารบ์อนตํ�าใหม้ากขึ�น

8
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เราซึ�งเป�นผูล้งนามไวข้า้งล่างนี�ขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตระหนักถึงวกิฤตสภาพภมูิ
อากาศในป�จจุบนั และหนัมาเอาใจใสอ่ยา่งจรงิจงักับพลังงานหมุนเวยีนที�การประชุม COP26 ในป�นี�
อุตสาหกรรมพลังงานลมทั�วโลกมคีวามพรอ้มที�จะรว่มงานกับรฐับาล หน่วยงานควบคมุ ผูกํ้ากับดแูล
ระบบ ประชาสงัคม ชุมชนท้องถิ�น และผูม้สีว่นได้สว่นเสยีอื�น ๆ เพื�อปกป�องคุ้มครองอนาคตของเรา

วนัที� 18 ตลุาคม 2021

รายชื�อผูล้งนาม:
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