
 

ความสําเร็จของอังกฤษ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก       
บงึนํ้าเค็มแห่งแรกของโลก 

รฐับาลอังกฤษชุดปัจจบัุนมนีโยบายสง่เสรมิให้ทกุภาคสว่นหัน
มาใช้พลงังานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นพลงังานทีส่ะอาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง ๖ โครงการ จะต้องใช้วงเงินในการ
ก่อสร้างราว ๑,๔๙๖,๖๔๔ ล้านบาท  

บึงนํ้าเคม็จะมีระบบการทํางานคลา้ยคลงึกับประตูระบายนํ้า 
ซึง่จะคอยผนันํ้าจากกําแพงแต่ละด้าน โดยมลีกัษณะการทํางานดังน้ี 

เมือ่นํ้าทะเลเริม่ขึน้ ประตูนํ้าจะปิด ทําให้นํ้าเอ่อขึน้รอบนอกบึง 
และเมือ่นํ้าขึน้เต็มที ่ประตูระบายน้ําก็จะเปิด และปล่อยให้มวลของ
นํ้าไหลผ่านกังหันเข้ามาในบึงนํ้าเค็มจนเต็ม  

เมือ่ถงึเวลานํ้าลง ประตูระบายนํ้าจะยังคงปิดอยู่ เพ่ือกักเก็บ
นํ้าทะเลไว้ในบึง ซึ่งเมื่อนํ้าลงเต็มที่ ประตูนํ้าก็จะเปิดอีกครั้งเพ่ือ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีเดียวกันอีกรอบ 

 

ผลกระทบจากโครงการฯ 
ด้านบวก : โครงการกอ่สรา้งบึงนํ้าเคม็เพ่ือใช้ผลติกระแสไฟฟ้า 

สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้มากกว่าพลงังานจากแสงอาทติย์และ
พลงังานจากลม เน่ืองจากสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าจากกระแสน้ําขึน้ - 
นํ้าลง เป็นเวลาประมาณ ๑๔ ช่ัวโมงต่อวัน จงึเหมอืนเป็นหลกัประกนัว่า
หากโครงการนีแ้ลว้เสร็จ จะสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหกั้บอังกฤษ 

ด้านลบ : โครงการก่อสร้างบึงนํ้าเค็ม อาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น การย้ายถิ่นฐานของสัตว์นํ้ า  
การเจรญิเติบโตของปะการัง และสิง่มชีีวิตอ่ืนๆ ในพ้ืนทีบ่รเิวณน้ัน 
อีกทัง้โครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงมาก 

 

เข้าสู่ยุคของพลังงานทดแทน 
 โครงการก่อสรา้งบึงนํ้าเคม็ในองักฤษ ตอกย้ําใหเ้ราเหน็ว่า 

“พลงังาน” เป็นสิง่ทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมวลมนษุยชาติ และ
เป็นตัวแปรสําคญัทีท่ําใหโ้ลกของเรามวิีวัฒนาการและขับเคล่ือนไป
ขา้งหน้าอย่างมพีลวัต ย่ิงประชากรโลกเพ่ิมจํานวนมากขึน้เทา่ไหร่ ก็ย่ิง
สง่ผลทําให้ความต้องการใช้พลงังานเพ่ิมมากข้ึนเทา่น้ัน ซึง่ความต้องการ 
ใช้พลงังานทีเ่พ่ิมสงูขึน้และการขาดแคลนพลังงานกลายเป็นปัญหาที่
มคีวามเช่ือมโยงและสง่ผลกระทบในหลายมติิ ปัจจบัุนหลายประเทศ
ได้มีการริเริ่มค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก
เพ่ิมมากขึน้ เช่น แสงอาทติย์ ลม ความรอ้นใต้พิภพ พลงังานนํ้า เป็นต้น  

ระดับโลก : จากนวัตกรรมที่อังกฤษคิดค้นล่าสุดเก่ียวกับ
โครงการก่อสรา้งบึงนํ้าเคม็เพ่ือใช้ผลติพลงังานไฟฟ้า แสดงใหเ้หน็ว่า
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกําลังให้ความสําคัญกับการค้นหาแหล่ง
พลงังานทดแทนอ่ืน  ๆมาใช้แทนพลงังานท่ีได้จากซากดึกดําบรรพ์ (Fossil) 
ทีใ่ช้แลว้หมดไป เช่น การนําขา้วโพดมาผลติเป็นเอทานอลของสหรฐัฯ 
การใช้อ้อยมาผลิตเป็นเอทานอลของบราซิล การใช้มันสําปะหลัง 

คณะผู้จัดทํา : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

อังกฤษมีโครงการจะผลติพลงังานไฟฟา้จากกระแสน้ําในบึงน้ําเคม็เปน็แหง่แรกของโลก โดยต้ังอยู่ในแคว้นเวลส ์๔ แหง่ 
ในมณฑลซัมเมอร์เซ็ท ๑ แห่ง และมณฑลคัมเบรีย ๑ แห่ง ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ราว ๘ เปอร์เซ็นต์ ของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมดของอังกฤษ ด้วยเงินลงทุนกว่า ๓ หม่ืนล้านปอนด์  

“การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากบึงนํ้าเค็ม : ทางออกใหมข่องพลังงานทดแทน” 
      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง            ฉบับที่  ๑๐/๕๘    (๑๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘) 



มาผลิตเป็นเอทานอลของจีน เป็นต้น  
ระดับภูมิภาค : สว่นในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้เอง 

ทีผ่่านมาได้มคีวามร่วมมอืด้านพลังงานระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน 
ซึง่เป็นความร่วมมอืทีต้ั่งอยู่บนพ้ืนฐานของการเสรมิสรา้งความมัน่คง
และความย่ังยืนด้านพลังงานในภูมิภาค ที่มีความครอบคลุมถึง
ประเด็นด้านสขุภาพอนามัย ความมัน่คงปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม ซึง่
ปัจจุบันมกีารดําเนินภารกิจต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซยีนว่า
ด้วย “ความร่วมมือด้านพลังงานปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘” (ASEAN 
Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC) ย่ิงเป็นการเน้นยํ้า
ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีความตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น 

ระดับประเทศ : สําหรบัประเทศไทย เน่ืองด้วยมแีหลง่พลงังาน
กระแสหลกัอยู่ในปรมิาณทีค่อ่นขา้งน้อย เมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศ
มหาอํานาจด้านพลงังานของโลก ซึง่เมือ่ใดก็ตามท่ีประเทศมหาอํานาจ
ดังกลา่วเกิดภาวะวิกฤตดา้นพลงังานย่อมสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีความตระหนักรู้ถึง
ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และกําหนดให้ปัญหาดังกล่าวเป็น
วาระแห่งชาติ เพราะพลังงานเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความเช่ือมโยงกับ
ความมั่นคงของชาติในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืง การทหาร เทคโนโลยี ฯลฯ โดยรฐับาลได้มกีารจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ได้แก่ “แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก ๑๐ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)” (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012 – 2021) ซึ่งแผนฯ ดังกล่าว
นับเป็นความพยายามของรฐับาลทีจ่ะสง่เสริมและกระตุ้นให้ทกุภาคสว่น
ได้ตระหนักรู้และหันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น 
 
ข้อพจิารณา 

๑) การค้นหาและพัฒนาพลงังานทดแทนของโลกในยุคปัจจบัุน 
กําลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการ
ที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอย่างอังกฤษ สหรัฐฯ และจีน 
ซึ่งมีศักยภาพทั้งในด้านความรู้ เงินทุน และเทคโนโลยี แม้ในอดีต
ประเทศเหล่าน้ีจะเคยนําเช้ือเพลิงจากซากดึกดําบรรพ์ (Fossil) 
มาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ตาม แต่เน่ืองจากผลผลิต
ที่ได้ มิได้มีแค่พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่กลับมีก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ โลหะหนัก และก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกรวมอยู่ ด้วย ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเป็นทรพัยากรที่
ใช้แลว้หมดไป ดังน้ัน ประเทศต่างๆ เหล่าน้ี จึงตระหนักและหันมา
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น ซึง่นับว่า
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศที่กําลังประสบปัญหาด้านพลังงาน 

๒) โครงการก่อสร้างบึงนํ้าเค็มของประเทศอังกฤษเพ่ือ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศไทยได้ 
เน่ืองจากมีภูมิประเทศที่ติดกับทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ต่อไป ส่วนผล
จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพใน
การผลิตพลังงานทดแทนได้แทบทุกชนิด ซึ่งสามารถเรียงลําดับ
ตามความเหมาะสมของรูปแบบพลังงานทดแทนในประเทศไทย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวภาพ 
พลงังานขยะ พลงังานนํ้า ฯลฯ ซึง่หากทกุภาคสว่นมคีวามตระหนัก
และหันมาผลิตและใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถลดการพึง่พาการนําเขา้พลงังานจากต่างประเทศ 
ทําให้ประเทศเกิดความมั่นคงด้านพลังงาน และสามารถช่วยลด
ปัญหามลพิษได้อีกทางหน่ึงด้วย 

๓) พลงังานเป็นปัจจยัทีส่ําคญัและเช่ือมโยงกบัมติิด้านอ่ืนๆ 
และยังเป็นหน่ึงในพลงัอํานาจของชาติ ประเทศใดมแีหลง่ทรพัยากร
ด้านพลังงานมาก ประเทศน้ันก็จะมขีีดความสามารถในการแขง่ขนั
ทางด้านเศรษฐกิจสงู มพีลงัอํานาจในการเจรจาต่อรองในเวทีโลก และ
มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเมืองและการทหาร แต่สําหรบัประเทศ
ทีไ่มม่แีหลง่พลงังานหรือมแีต่ปรมิาณคอ่นขา้งน้อย ประเทศเหล่าน้ันก็
จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบได้ ฉะน้ัน ทางออกสําหรับประเทศ
เหล่าน้ี คือ การค้นหาและพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนของ
ตนเองขึ้น เพ่ือนํามาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การนํา
แสงอาทิตย์ ลม นํ้า ชีวภาพ ขยะ ความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ มาผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้ในประเทศ ข้อดี คือ ใช้ได้ไม่มีวันหมด
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนข้อเสีย คือ พลังงานทดแทน 
บางประเภทต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง เป็นต้น  

อาจกลา่วได้ว่า หากประเทศใดมคีวามมัน่คงด้านพลงังาน จะสง่ผล
ทําใหป้ระเทศน้ันมรีะบบเศรษฐกิจทีแ่ขง็แกร่ง การเมอืงมเีสถยีรภาพ  
มีการทหารที่เข้มแข็ง และทําให้ประเทศชาติเกิดความม่ันคง 

 
อ้างอิง 
  บีบีซีไทย . https://www.facebook.com. สืบค้นวันที่  
๓ มี.ค.๕๘ 

  กนกกฤษณ.์ เรือ่ง “รปูแบบพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า”. Working paper. ศศย.สปท. ๕๘ 

  ศศย.สปท. เรือ่ง “รปูแบบพลงังานทดแทน (Renewable Energy) 
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า”. สรุปการสนทนา
ปัญหายุทธศาสตร์. ๕๘ 

 
 

 

คณะผู้จัดทํา : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 


