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"ความมั่นคงด้านพลังงาน
และความสาคัญของพลังงานหมุนเวียน"

จัดทาโดย สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ความมั่นคงด้านพลังงาน
และความสาคัญของพลังงานหมุนเวียน
1. ภูมิหลัง
พลังงานเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตปัจจุบัน และทุกประเทศต้องการแหล่งพลังงานที่มั่นคง ซึ่งทาการส่ง
พลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ในราคาที่เหมาะสม สหภาพยุโรปให้ความสาคัญต่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
และการวิจั ยด้านพลั งงานเป็ น อย่ างมาก ปั จจุบัน ปั ญ หาทางการเมืองระหว่างรัส เซียและยูเครนอาจส่ งผล
กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของอียู เนื่องจากคาดว่ารัสเซียอาจหยุดการส่งก๊าซมายังประเทศยูเครนและ
สหภาพยุโรป โดยเมื่อปี ค.ศ. 2006 และปี ค.ศ. 2009 รัสเซียได้หยุดการส่ง ออกก๊าซธรรมชาติมายังยูเครน
ชั่วคราว เนื่องจากความขัดแย้งด้านราคาขนส่ง เมื่อปี ค.ศ. 2014 สหภาพยุโรปจึงลงมติกลยุทธ์ European
Energy Security Strategy (EESS) เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกลดการพึ่งพาการนาเข้าก๊าซจากแหล่งเดียว
ความมั่นคงด้านพลังงานจึงเป็นประเด็นสาคัญต่อประเทศสมาชิกทุกประเทศ คาดว่าความต้องการพลังงานทั่ว
โลกจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27 ภายในปี ค.ศ. 2030 และสหภาพยุโรปเองก็จะจาเป็นต้องมีพลังงานพอใช้กับความ
ต้องการของประชากรในภูมิภาค
เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 ประเทศสมาชิกอียูตกลงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 40 และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 27 ของพลังงานทั้งหมดเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 1990 โดยเป้าหมายประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ไม่ผูกมัดในระดับประเทศหรือ
ระดับอียู และจะได้รับการพิจารณาอี กครั้งในปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้นโยบายด้านพลังงานคาบเกี่ยวกับกรอบการ
ดาเนินงานด้านพลังงานและสภาพอากาศปี ค.ศ. 2030 ของสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้ยุโรปเป็น
เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและลดการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล
พลั งงานจะยั งคงเป็ น ประเด็น ส าคัญ ส าหรับ อียูและคณะกรรมาธิการยุโรปในช่ วง 5 ปี ข้างหน้ า ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรปนาย Jean-Claude Juncker เปิดตัวแผนการลงทุนยุโรป 21,000 ล้านยูโร European
Fund for Strategic Investments (EFSI) เมื่อต้นปี ค.ศ. 2015 คาดว่าระหว่างปี ค.ศ. 2015-2017 แผนการ
ดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเงินจานวน 240,000 ล้านยูโรเพื่อการลงทุนระยะยาว และอีก 75,000 ล้านยูโรโดย
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยเน้นการลงทุนในสาขาคมนาคมขนส่ง พลังงาน และเศรษฐกิจฐานดิจิตอล
เห็นได้ชัดว่าพลังงานจะมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรป คาดว่าสาขาพลังงานจะสามารถสร้างงาน
และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานในตึกที่อยู่อาศัย นอกจากนี้การลงทุนในสาขาพลังงานยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นส่วนประกอบสาคัญต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาค
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1.1 พลังงานกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
การวิจั ย ด้ านพลั งงานเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ของสั ญ ติ ภ าพในยุ โรปและการก่ อตั้ งสหภาพยุ โรป เช่ น การก่อ ตั้ ง
ประชาคมถ่ า นหิ น และเหล็ ก ยุ โ รป (European Coal and Steel community) เมื่ อ ปี ค.ศ. 1951 หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และการก่อตั้ง ประชาคมพลังงานปรมาณู ยุโรป (EURATOM) ในปี ค.ศ. 1957 ถือว่า
พลังงานเป็นหัวข้อแรกของความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรป โดยอียูได้ลงทุนแล้วกว่า 1,000 ล้านยูโรใน
การวิจัยด้านพลังงาน ผ่านกรอบโครงการวิจัยฉบับต่างๆ
ล่า สุ ด โครงการวิ จั ย Horizon 2020 จั ด สรรทุ น 6,000 ล้ า นยูโ รเพื่ อ การวิ จั ยด้ า นพลั งงาน เนื่ อ งจาก
ประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 7 ความท้าทายต่อสังคมที่โครงการ Horizon 2020 ต้องการแก้ไข
2. ปัญหาด้านพลังงานในสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศจานวนมาก โดยนาเข้าพลัง งานประมาณร้อยละ 53 ของพลังงาน
ทั้งหมด หรือคิดเป็น 1,000 ล้านยูโรต่อวัน หรือประมาณ 400,000 ยูโรต่อปี เป็นการนาเข้าน้ามันดิบร้อยละ
88 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 66 เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน ร้อยละ 42 และ ยูเรเนียมร้อยละ 95 อียูพึ่งพาการ
นาเข้าพลังงานมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 และขาดความหลากหลายในแหล่งพลังงาน โดยพึ่งพาแหล่ง
พลังงานเพียงไม่กี่แห่ง ซึง่ ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

สัดส่วนการนาเข้าน้ามันดิบของสหภาพยุโรปจากประเทศนอกสหภาพฯ ปี ค.ศ. 2012
แผนภูมิจาก EU Energy 2014 Policies

ในปี ค.ศ. 2014 อี ยู น าเข้ า น้ ามั น ร้ อ ยละ 33 จากรั ส เซี ย ร้ อ ยละ 11 จากนอร์ เวย์ และร้ อ ยละ 8 จาก
ซาอุดีอาระเบีย โดยเฉลี่ยอียูนาเข้าก๊าซร้อยละ 70 ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมด และนาเข้าก๊าซร้อยละ 39 จาก
รัสเซีย ร้อยละ 34 จากนอร์เวย์ และร้อยละ 14 จากแอลจีเรีย ประเทศสมาชิกอียู 6 ประเทศ ได้แก่ สโลวาเกีย
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บัลแกเรีย ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย นาเข้าก๊าซ 100% จากรัสเซีย เป็นการพึ่งพารัสเซียอย่าง
มากส่งผลให้ประเทศดังกล่าวขาดความมั่นคงด้านพลังงาน

สัดส่วนการนาเข้าก๊าซธรรมชาติของสหภาพยุโรปจากประเทศนอกสหภาพฯ ปี ค.ศ. 2012
แผนภูมิจาก EU Energy 2014 Policies

ประเทศออสเตรีย ฮังการี บัลแกเรีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ เป็นประเทศที่นาเข้าก๊าซและ/หรือน้ามันร้อยละ
75 จากรัสเซีย นอกจากนี้ ประเทศยุโรปตะวัยออก เช่น ฮังการี สโลวาเกีย บัลแกเรีย และสาธารณรัฐเช็ก ก็
พึ่งพารัสเซียในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศ นอกจากปัญหานาเข้าพลังงานและการพึ่งพาแหล่ง
พลังงานเดียวแล้ว ยุโรปยังขาดการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าภายในภูมิภาค ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสามารถรักษา
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประเทศกลุ่มทะเลบอลติก และโปรตุเกส และสเปน ไม่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่าย
ไฟฟ้าของยุโรปเลย
นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังพบอุปสรรคด้านการบริหารจัดการพลังงาน เนื่องจากประชากรขาดความตระหนัก
และขาดแรงจูงใจเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและเพื่อลดการนาเข้าพลังงาน อีกทั้งประเทศสมาชิกยุโรปยัง
ขาดขาดความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศ และขาดความสมัครสมาน
คาดว่าการส่งเสริมพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน ภายในอียูจะต้องมีการลงทุนถึง 200,000 ล้านยูโรต่อปีเป็นเวลา
10 ปี
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3. สหภาพพลังงาน (Energy Union)

สหภาพพลังงานมีเป้าหมายเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในสหภาพยุโรป ภาพจากคณะกรรมาธิการยุโรป

อียูมีแผนการก่อตั้งสหภาพพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลัง งานในยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบาย
หลากหลายด้าน เช่น พลังงาน การคมนาคมขนส่ง การวิจัยและพัฒนา นโยบายต่างประเทศ นโยบายภูมิภาค
การเกษตร และการค้า โดยมีนาย Maroš Šefčovič รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการโครงการสหภาพดังกล่าว
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2015 คณะมนตรียุโรปลงมติแผนการสหภาพพลังงาน สรุปได้ว่า อียูต้องการสหภาพ
พลังงานที่เชื่อมโยงกับนโยบายสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านพลังงาน
ความร่วมมือและความไว้วางใจกันระหว่างประเทศสมาชิก 2) ตลาดพลังงานร่วม 3) ประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน 4) การวิจัยและนวัตกรรม และ 5) ความสามารถในการแข่งขัน มีกาหนดรายงานผลการดาเนินการ
อีกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015
สหภาพพลังงานเป็นโครงการทางการเมืองระหว่างประเทศสมาชิก ผ่า นความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานของ
สหภาพยุโรป ในด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่า การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การก่อตั้งตลาด
พลังงานร่วม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสหภาพดังกล่าวสาคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงด้านพลังงานของอียู
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4. นโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานในยุโรป
4.1 เป้าหมายด้านพลังงาน
ผลการประชุมคณะมนตรี ยุ โรปเมื่อเดือนตุล าคม ปี ค.ศ. 2014 ได้ข้อสรุปว่า อียูจะเพิ่ มเป้ าหมายสั ดส่ ว น
พลังงานหมุนเวียนของพลังงานทั้งหมดเป็นร้อยละ 27 ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยผูกมัดในระดับอียู แต่ประเทศ
สมาชิกสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าได้ นอกจากนี้อียูยังตั้งเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นร้อย
ละ 27 ภายในปี ค.ศ. 2030 อีกทั้ งมีเป้ าหมายเพิ่มการเชื่อมต่อพลั งงานไฟฟ้าระหว่างประเทศร้อยละ 10
ภายในปี ค.ศ. 2020 และร้อยละ 15 ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะการเชื่อมต่อโปรตุเกส สเปนและประเทศ
แถบบอลติกกับประเทศสมาชิกอื่น
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน คณะมนตรียุโรปต้องการลดการพึ่งพาการนาเข้าพลังงาน และเพิ่ม
ความมั่น คงด้านพลั งงานในการผลิ ตไฟฟ้ าและก๊าซ มีแผนการเพิ่มแหล่งจาหน่ายพลั งงานในยุโรป พัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานพลังงานก๊าซธรรมชาติ พัฒ นาและพึ่งพาแหล่งพลังงานท้องถิ่น และเทคโนโลยีคาร์บอนต่า
และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการใช้และนาเข้าก๊าซ LNG มากขึ้น ซึง่ หลังจาก
วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเมื่อปี ค.ศ. 2011 ยุโรปหันมาใช้ก๊าซและลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ อย่างไร
ก็ตามอียูไม่สนับสนุนการใช้ ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) เช่นในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความ
กังวลด้านมาตรฐานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานยุโรป
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2014 คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติ แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานยุโรป
(European Energy Security Strategy: EESS)
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีแผนปฏิบัติการ 5 ประการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของแหล่งพลังงาน (security
of supply) ในระยะกลางและระยะยาว ได้แก่:
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย และในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งใช้พลังงานร้อยละ
40 และร้อยละ 25 ของพลังงานทั้งหมดในอียู ตามลาดับ
2) เพิ่มการผลิตพลังงานภายในอียูและเพิ่มจานวนประเทศแหล่ง จาหน่ายพลังงาน ผ่านการพัฒ นาพลังงาน
หมุนเวียน การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย และการเจรจากับรัสเซีย นอร์เวย์ และซาอุดีอาระเบีย
3) ก่อตั้งตลาดพลังงานภายในอียู (internal energy market)
4) ตกลงนโยบายระหว่างประเทศด้านพลังงาน ซึ่งจะผูกมัดประเทศสมาชิกอียู
5) เสริมสร้างกลไกฉุกเฉิน และความสมัครสมานระหว่างประเทศสมาชิก ผ่านการส่งเสริมการประสานงาน
ระหว่างแหล่งจัดเก็บพลังงานของประเทศสมาชิก และดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความมั่นคงในยุโรป
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4.3 พลังงานหมุนเวียน
หน่ ว ยงานพลั ง งานระหว่ า งประเทศ (International Energy Agency: IEA) บั ญ ญั ติ ค วามหมายพลั งงาน
หมุนเวียนว่า เป็นพลังงานที่มาจากกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานในอัตราที่เร็วกว่าการใช้
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากน้า พลังงานฐานชีวภาพ และ
พลังงานจากทะเล เป็นต้น โดยพลังงานดังกล่าวจะมีทบบาทเพิ่มมากขึ้นในสาขาคมนาคมขนส่ง การทาความ
ร้อนความเย็น และการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่สามารถหาใช้ได้ทั่วโลก และไม่มีปริมาณ
จากัดเหมือนก๊าซ ถ่านหิน หรือน้ามัน ทุกประเทศทั่วโลกสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 1 ชนิด เพื่อ
ใช้อย่างพอเพียง เทคโนโลยีเพื่อพลังงานหมุนเวียนจึงสาคัญอย่างยิ่งต่อแบบพลังงานผสมที่มั่นคงและยั่งยืน
และต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ผลประโชยน์ของพลังงานหมุนเวียนคือ การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความ
มั่น คงด้านพลั งงาน อีกทั้ งส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และสาขา
เทคโนโลยีขั้นสูง คาดว่าภายในปี ค.ศ. 2016 ผลการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก จะสูงกว่าพลังงานจาก
ก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์ถึง 2 เท่า แหล่งพลังงานหมุนเวียนจะสามารถผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับ 2
รองจากถ่านหิน และภายในปี ค.ศ. 2018 พลังงานหมุนเวียนจะผลิตพลังงานคิดเป็นร้อยละ 25 ของการผลิต
พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนาเข้าพลังงานของสหภาพยุโรปได้ถึง 30,000 ล้านยูโร
โดยเมื่อปี ค.ศ 2012 อียูใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 14.1 ของพลังงานทั้งหมด มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
ดังกล่าวเป็นร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2020 และร้อยละ 27 ภายในปี ค.ศ. 2030
4.4 การเชื่อมโยงพลังงานในอียู
คณะมนตรียุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งพัฒนาโครงการเพื่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าและก๊าซ และเร่งก่อตั้ง
ตลาดพลังงานภายใน เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านโครงข่าย
ไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง
ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอียูเพียงร้อยละ 8 คณะกรรมาธิการฯมีเป้าหมายเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า
ภายในยุโรปร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 และร้อยละ 15 ภายในปี ค.ศ. 2030 และได้วางแผนลงทุน 647
ล้ านยู โรจากกองทุ น Connecting Europe Facility เพื่ อ การเชื่ อ มต่ อ ไฟฟ้ า มี งบประมาณลงทุ น ด้ านการ
เชื่อมต่อพลังงานรวม 200,000 พันล้านยูโร
4.5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะมนตรียุโรปมีประสงค์ริเริ่มโครงการ Southern Gas Corridor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพพลังงาน เพื่อ
สร้างศูน ย์ กลางก๊าซในยุ โรปตอนใต้ เป็ น การเชื่ อมต่อท่ อก๊าซจากอาเซอร์ไบจานผ่ านตุรกีมายังยุโรป เพื่ อ
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เชื่อมต่อก๊าซไฮโดรคาร์บอน 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจากภูมิภาคแคสเปียนและตะวันออกกลาง คาดว่าจะ
ดาเนินการขั้นแรกเสร็จสิ้นภายในปี ค.ศ. 2020
นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อตั้งโครงสร้างพื้นฐานก๊าซเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับฟินแลนด์และ
ประเทศบอลติก และเพิ่ มความร่ว มมือน าเข้าก๊าซกับแอฟริกาเหนือและนอร์เวย์ กาตาร์ และไนจีเรีย จะมี
บทบาทเป็นแหล่งส่งออกก๊าซ LNG สู่ยุโรป อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับจีนและอินเดีย

แผนการต่อท่อก๊าซธรรมชาติ Southern Gas Corridor ภาพจาก http://blog.ft.com

โดยรวม คาดว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถพัฒ นาเทคโนโลยี การกักเก็บก๊าซ เพิ่มแหล่งผลิ ต
พลั งงานภายในอี ยู และเพิ่ มแหล่ ง น าเข้ าพลั งงาน โดยประเทศสมาชิกจาเป็ น ต้องให้ ข้อมู ล ที่ เกี่ย วข้ องต่ อ
คณะกรรมาธิการ เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะสามารถให้คาแนะนาทางเทคนิคได้อย่างเหมาะสม
นอกเหนือจากแผนความร่วมมือขั้นต้นแล้ว การทูตด้านพลังงานอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
เช่น การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกควรที่จ ะเปิดเผยข้อตกลงของตนกับประเทศ
ที่ 3 และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการประสานนโยบาย
โดยสรุป สหภาพยุโรปมีแผนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานหลากหลายทาง เช่น การเสริมสร้าง
โครงสร้างพลังงานที่มีอยู่ การลงทุนในโครงสร้างใหม่เพื่อรองรับพลังงานชนิดใหม่ การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้ าน การสร้างตลาดพลังงานร่วม การลดการพึ่งพาการนาเข้าพลังงาน การเชื่อมต่อ
เป้าหมายด้านพลังงานกับนโยบายต่างประเทศ และการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยผู้บริโภค รัฐบาล ประชาชน
และนักธุรกิจต่างต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
5. ตัวอย่างจากประเทศเยอรมนี
เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอียูที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูง ปัจจุบันประเทศเยอรมนีผลิตพลังงาน
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 27 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด มีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานดังกล่าวร้อยละ 80
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ภายในปี ค.ศ. 2050 เยอรมนี เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยมีนโยบายพึ่งพาพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ้น นโยบายใหม่ของประเทศจะมุ่งเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมบนบก การผลิต
และจาหน่ายไฟฟ้าในเยอรมนี มาจากแหล่งพลังงานท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ ขับเคลื่อนโดยประชากร
ท้องถิ่น อีกทั้งหลังจากวิกฤตฟุกุชิม ะ เมื่อปี ค.ศ. 2011 นายกรัฐมนตรี Angela Merkel ได้สั่งปิดโรงพลังงาน
งานนิ วเคลีย ร์แล้ ว 8 แห่ ง และมุ่งกระตุ้น ให้ พลั งงานหมุนเวียนเป็นทางเลื อกในการผลิ ตพลั งงานหลั กของ
เยอรมนี
เมือง Schwabisch Hall ทางตอนเหนื อของเมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ผลิ ตไฟฟ้าด้ว ย
ตนเอง โดยผู้ผลิตและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน เกษตรกร ธุรกิจขนาดย่อม และสหกรณ์ ระบบด้าน
พลังงานของเยอรมนีเป็นระบบซึ่งกระจายอานาจ (decentralised) มีผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนขนาดย่อมและ
ขนาดกลางกว่า 2 ล้านราย และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ผลิตดังกล่าวส่งพลังงานผ่านเครือข่ายท้องถิ่นและ
ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะข้ามประเทศ
การที่สาธารณูปโภคท้องถิ่นและประชากรมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแหล่งพลังงาน ส่งเสริมนโยบายพลังงาน
(Energiewende) ของเยอรมนี รั ฐ บาลเยอรมนี เริ่ม ด าเนิ น การนโยบายดั งกล่ าวเมื่ อปี ค.ศ. 2000 ผลคื อ
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมบนบก พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ และพลังงานน้า สามารถผลิต
ไฟฟ้ าได้ถึงร้อยละ 31 ของพลังงานนิ วเคลียร์และพลังงานฟอสซิล ผู้ เชี่ยวชาญบางรายคาดว่าเยอรมนีจะ
สามารถผลิตพลังงานทั้งหมดผ่านพลังงานหมุนเวียนได้ ภายในปี ค.ศ. 2035 หรือ ค.ศ. 2040 แต่รัฐบาลคาดว่า
จะสาเร็จหลังปี ค.ศ. 2050
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ราคาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานลมบนบก
ต่าลง ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว และในปี ค.ศ. 2011 นายกรัฐมนตรี Merkel
เสนอ Feed-in tariff กลไกซึ่งมีเป้ าหมายส่ งเสริมการลงทุนในพลั งงานหมุนเวียน โดยรัฐ บาลเสนอราคา
พลังงานต่อกิโลวัต ต์ ชั่วโมง (kWh) สู งกว่าราคาตลาด ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้ ผู้ผ ลิ ต นโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรติดตั้ง เซลล์แสงอาทิตย์ เช่าที่เพื่อผลิตพลังงานลม ปลูกพืช เช่น ข้าวโพด เพื่อผลิต
พลังงานชีวภาพ
การพัฒนาด้านพลังงานของเยอรมนี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่อียูสั่ง เปิดเสรีตลาดพลังงานยุโรป เมื่อปี ค.ศ.
1998 ประเทศเยอรมนีจึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ 4 บริษัท
จาเป็นต้องละทิ่งการควบคุมโครงข่ายพลังงาน และเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นบุกตลาด ในปี ค.ศ. 2000 รัฐบาล
ออกกฎ Renewable Energy Sources Act ซึ่งรับรองราคาสาหรับพลังงานหมุนเวียนในราคาสูงที่กว่าราคา
ตลาดเป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปลงทุนในด้านดังกล่าว
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5.1 ผลประโยชน์
การผลิ ตพลั งงานโดยประชากรท้ องถิ่น จะส่ งผลช่ว ยกระตุ้ นเศรษฐกิจ สถาบั น เพื่ อการวิจัยเศรษฐกิจฐาน
นิเวศวิทยา (Institute for Ecological Economy Research) ประเทศเยอรมนี คานวณว่าการขายพลังงาน
หมุนเวียนทากาไรให้กับ เทศบาลเมือง Schwabisch Hall ถึง 20.4 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2012 บวกกับอีก 29
ล้านยู โรจากธุรกิจ ที่เกี่ย วข้อง เทศบาลเมื่องต่างๆซึ่งผลิ ตพลั งงานหมุนเวียนเองในเยอรมนี จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าน้ามัน ถ่านหิน และก๊าซรวมถึง 7.2 พันล้านยูโร และสร้างงานกว่า 380,000 ตาแหน่งใน
ภาคพลังงาน
นโยบายต่างๆของเยอรมนีส่งผลให้ประชากรท้องถิ่นสามารถลงทุนในพลังงานได้ และสามารถบริหารพลังงาน
ด้วยตนเอง โดยประชากรต่างรวบรวมทุนเพื่อพัฒนาให้เมืองของตนเป็นเมืองที่พัฒนาพลังงานหมุนเวียน 100%
เยอรมนีมีอัตราไฟดับน้อยที่สุดในโลก และยิ่งน้อยลงเมื่อใช้พลังงานหมุนเวีย น และสามารถส่งออกพลังงาน
มากขึ้น
6. ความมั่นคงด้านพลังงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ กลุ่มประเทศ ASEAN
รัฐบาลประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค เนื่องจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น การใช้พลังงานในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4
ต่อปี คิดเป็ นน้ ามัน 1,018 ล้ านตัน ภายในปี ค.ศ. 2030 ในขณะที่อัตราเฉลี่ ยของการใช้พลังงานทั่วโลกจะ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.4 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2035
ภาคพลังงานจึง เป็ น ประเด็น สาคัญ ต่อการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจะคงเป็นประเด็น
สาคัญต่อไปหลังปี ค.ศ. 2015 โดยประเทศสมาชิกจาเป็นต้องลดการพึ่งพาการนาเข้าเชื้อเพลิง ฟอสซิล และ
พัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียน จะเติบโตขึ้นเป็น 3 เท่า
ในปี ค.ศ. 2035 และความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายใน 20 ปี ข้างหน้า เมื่อปี ค.ศ. 2011 โรง
พลังงานหมุนเวียนในอาเซียน โดยเฉพาะพลังงานน้าและพลังงานความร้อนใต้พิภพ ผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 15
อย่ างไรก็ตามการใช้พ ลั งงานหมุน เวีย นในภูมิ ภ าคยังไม่ แพร่ห ลายเท่าที่ค วร มีการพั ฒ นาพลั งงานลมและ
พลังงานน้าขึ้นน้าลงน้อยมาก และพลังงานแสงอาทิตย์ยัง ไม่มีบทบาทสาคัญเท่าที่ควร เนื่องจากต้นทุนสูงและ
ขาดมาตรการรองรับที่เหมาะสม
6.1 แผนการแก้ไขปัญหา
AEC ให้ความสาคัญต่อประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคเช่นเดียวกับอียู แผนการความร่วมมือด้าน
พลั งงานของประเทศอาเซี ย น (ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation: APEC) ปี ค.ศ. 20102015 มีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าร้อยละ 15 ภายในปี ค.ศ. 2015 และมีเป้าหมายเพื่อรักษา
ความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) และ ท่อก๊าซ
อาเซี ย น (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานสะอาด เสริ ม สร้ า ง
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ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน พัฒนาการกักเก็บพลังงานและพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่ วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และลงทุนในด้านดังกล่ าว ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความก้าวหน้าที่สุดด้านตลาดพลังงานหมุนเวียน ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
โครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (APG) ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศและภายในภูมิภาค
เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่จาเป็นต้องมีการลงทุนถึง 5.4 พันล้านยูโร คาดว่าหาก
สาเร็จจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 550-650 ล้านยูโร ในขณะที่โครงการท่อก๊าซอาเซียน (TAGP)
มีเป้ าหมายเชื่อมต่อท่อก๊าซในภูมิภ าคภายในปี ค.ศ. 2020 แต่ กลุ่ มประเทศอาเซียนยังต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมากขึ้น แม้ ว่าประเทศอาเซียนส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ส่ งออกก๊าซ แต่ป ระเทศไทย และสิ งคโปร์
จาเป็นต้องนาเข้าทรัพยากรดังกล่าว
พลังงานเป็น ประเด็นสาคัญในการรวมประเทศอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี ค.ศ. 2015 ความ
มั่นคงด้านพลังงานจะผลักดันให้ AEC เป็นประชาคมที่ มั่นคง ปลอดภัย รุ่งเรือง และมีความสามารถในการ
แข่งขัน
7. ประเทศไทย
การที่เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการพลังงานในประเทศมากขึ้น ปัจจุบัน
ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานโดยเฉพาะน้ามัน รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียน และจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยเริ่มศึกษาวิจัย
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานกระแสน้าขึ้นน้าลง
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยไม่สามารถนาเข้าก๊าซจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทยและจากประเทศเมียนมาร์ เป็น
เวลา 16 วัน และเมื่อปี 2556 เมียนมาร์หยุดส่งก๊าซธรรมชาติชั่วคราวมาที่ไทย เนื่องจากต้องปิดซ้อมแซมแท่น
ขุดเจาะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ส่งผลให้ก๊าซผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยขาดหายไปถึง 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพึ่งพาพลังงานชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้ามากเกินควร โดยก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร้อยละ 68 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
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ประเทศไทยนาเข้าพลังงานทุกประเภท ซึ่งในปี 2556 คิดเป็นจานวนทั้งสิ่น 1.4 ล้านล้านบาท โดยนาเข้าถ่าน
หินร้อยละ 85 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 น้ามันสาเร็จรูปร้อยละ 20 และไฟฟ้าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มที่
จะต้องพึ่งพาพลังงานนาเข้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
รัฐธรรมนูญแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ซึ่งได้จากธรรมชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือจากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทน ในปี พ.ศ. 2557 ไทยใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 11.8
เมื่อปี ค.ศ. 2006 ประเทศไทยเสนอกลไก feed-in tariff ซึ่งรับรองราคาพลังงานหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 710 ปี โดยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ราคาสูงสุดที่ 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพขนาด
ใหญ่ได้รับ 30 สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยพลังงานแต่ละชนิดและขนาดจะได้รับอัตราที่แตกต่างกันไป
เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานประเทศไทยจาเป็นต้องจัดหาพลังงานให้พอเพียงต่อความต้องการ และพัฒนา
พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. ข้อเสนอแนะ
แผนการของประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนดาเนินไปในทางที่ดี เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและ
ภูมิภาค นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยควรส่ งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงข่ายไฟฟ้า
และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากอียูในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนการผลิตพลังงานท้องถิ่นโดยประชาชน ประเทศ
ไทยอาจสนับสนุนส่งเสริมโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กในชุมชน เพื่อที่ประชากรจะสามารถ
พึ่งพาตนเอง เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศพร้อมกัน
รัฐบาลจาเป็นต้องรับรองว่าจะมีพลังงานพอเพียงต่อการใช้สอย โดยอาจพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคธุรกิจและประชากร ให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน เผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนัก ถึง
ความสาคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียน และความเสี่ยงของความมั่นคงด้าน
พลังงาน
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