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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพื่อการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรบบทความที่

นาสนใจประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 ทีมงาน In-

telligence Unit ไดสรุปบทความเกี่ยวกับเปาหมาย 

Green energy ที่ทะเยอทะยานของเยอรมนี และ 

เปาหมายดานพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสําหรับป  ค.ศ. 2030 ของสหภาพ

ยุโรป (EU) และนัยดานการตางประเทศ  รวมถึง 

Standard Warning  เรื่อง  ผลการประเมินการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 2014 – สหภาพยุโรปยังตอง

พฒันา และบทวิเคราะห เรือ่ง อนาคตสดใสของพลังงาน 

BIOENERGY ในสหภาพยุโรป

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรอื Intelligence Unit

กอง บก.

เปาหมาย Green 
energy ที่

ทะเยอทะยานของ
เยอรมนี

รางกฎหมายดานพลงังานและสิง่แวดลอมของ
รฐับาลเยอรมนี อาจจะทาํใหโรงไฟฟาถานหินตอง
ปดตัวลงอีก
รัฐบาลของนาง แองเจลา เมอรเค กําลังทําการ

รางกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน ราง
กฎหมายดงักลาวเปนหนึง่ในมาตรการของรฐับาล
ที่มุงเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สัดสวน
พลังงานทดแทน และลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศ โดยรัฐบาลของนางเมอรเคมีแผนที่จะ
พจิารณารางกฎหมายนีใ้นวนัที ่3 ธนัวาคมทีจ่ะมา
ถึงนี้
ประเทศเยอรมนีไดตั้งเปาหมายที่จะลดอัตรา

กาซเรือนกระจกของตนลงใหตํ่ากวาป 1990 ถึง
รอยละ 40 โดยมีผลบงัคบัภายในป 2020 นอกจาก
นี้แลว นางเมอรเคยังไดวางแผนที่จะผลักดันให
สัดสวนพลังงานทดแทนของเยอรมนีเพ่ิมสูงขึ้น
เปนรอยละ 40-45 ภายในป 2025 และเพ่ิมขึ้นไป
ถึงรอยละ 55-60 ภายในป 2035 เปาหมายดัง
กลาวทะเยอทะยานกวาเปาหมายรวมของสหภาพ
ยโุรปท่ีมุงลดกาซเรือนกระจกลงรอยละ 40 ภายใน
ป 2030 ทีไ่ดทาํการประกาศไปเมือ่หนึง่เดอืนทีแ่ลว
เปาหมายท่ีทาทายดังกลาวสงผลกดดันตอ

อุตสาหกรรมพลังงานของเยอรมนีเปนอยางมาก 
เพราะแมวาในเยอรมนีจะมีการเติบโตในภาค
พลังงานสีเขียวท่ีสูง แตในปจจุบันพลังงานกวา
รอยละ 50 ของเยอรมนียงัมาจากถานหินอยู หาก
รางกฎหมายดังกลาวถูกบังคับใช บริษัทพลังงาน
ไฟฟาในเยอรมนีจะตองลดอัตราการปลอยกาซ

คารบอนลงถงึ 22 ลานตนัภายในป 2020 ปรมิาณ
กาซเรือนกระจกที่จะลดจะถูกแบงใหสามบริษัท
พลงังานหลัก ไดแก RWE, E.ON และ Vattenfall 
ซึ่งทั้งสามบริษัทอาจจะตองทําการปดโรงไฟฟา
ถานหินของตนเพิ่มรวมกัน ทั้งหมด 8 แหง  ทั้งที่
กอนหนานีเ้ยอรมนไีดทาํการวางแผนปดโรงไฟฟา
ถานหินไปแลวกวา 50 แหง แตคาดวารัฐบาล
เยอรมนีนาเปดโอกาสใหบริษัทที่ไดรับผลกระทบ
ทําการตอรองในดานตางๆ เชนอัตราคาชดเชยที่
พึงจะไดรับในกรณีตองปดโรงไฟฟา และนาจะให
ความยืดหยุนในการเลือกโรงงานที่บริษัทจะตอง
ปด
สิ่ งที่น  าจับตามองคือผลกระทบต อภาค

อุตสาหกรรมของเยอรมนีจากนโยบายนี้ เพราะ
การผลักดันนโยบาย Green Energy นี้ แมจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลงโครงสราง
พืน้ฐานท่ีเก่ียวกับพลงังาน ซึง่เปนผลดีในระยะยาว 
แตนาจะทําใหตนทนุในการผลิตโดยรวมสูงข้ึนและ
สงผลดานลบกบัความสามารถใน การแขงขนัของ
ภาคอุตสาหกรรมในระยะสั้น คาดวารัฐบาล
เยอรมนีนาจะมีนโยบายอื่นๆ ที่นํามาจูงใจภาค
อุตสาหกรรมเพื่อลดแรงตานและผลลบที่จะเกิด
ข้ึนจากนโยบายนี้ ซึ่งคงจะตองติดตามกันตอไป

ที่มา: 

- http://www.euractiv.com/sections/
energy/germany-may-shut-down-
eight-more-coal-power-plants-310247
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คณะมนตรียุโรป ซึ่งเปนที่ประชุมระดับหัวหนา
รัฐบาลประเทศสมาชิก EU ไดมีมติกําหนดเปา
หมายดานพลังงานและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
อากาศเพ่ือลดปญหาโลกรอนภายในป ค.ศ. 
2030 ดังนี้

1. ปรบัเปาหมายจากสตูร “20/20/20” สาํหรบั
ป ค.ศ. 2020 เปนสูตร ”40/27/27” สําหรับป 
ค.ศ. 2030 ไดแก (1) ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกอยางนอยรอยละ 40 (2) เพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพลงังาน (energy efficiency) อยางนอย
รอยละ 27 (3) เพิม่สดัสวนพลงังานหมนุเวยีนเปน
อยางนอยรอยละ 27 ของความตองการพลังงาน
ทั้ง EU 

2. เพิ่มความเชื่อมโยงดานพลังงาน (Energy 
Interconnectivity) ระหวางประเทศสมาชิก EU 
เพ่ือนําไปสูการเปนสหภาพดานพลังงาน (En-
ergy Union) ดวยการเพ่ิมมลูคาการคาพลงังาน
ระหวางประเทศสมาชิกเปนรอยละ 15 
3. เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานโดย (1) พัฒนา
โครงสร างพ้ืนฐานพลังงานเพ่ือเช่ือมแหลง
พลังงานใน EU เขากับตลาด (2) เรงลงทุนดาน
ระบบลาํเลยีงขนสงพลังงานแนวเหนอื-ใต และแนว
ระเบียงภาคใตผานบอลขาน (Southern Gas 
Corridor) และสรางศูนยกระจายกาซธรรมชาติ
ในยุโรปใต (3) ในอนาคตประเทศสมาชิก EU จะ
ตองมีนโยบายพลังงานระดับประเทศที่ชวยเสริม
สรางความม่ันคงดานพลังงานของ EU โดยรวม
ดวย (4) ใชนโยบายและเคร่ืองมือดานการตาง
ประเทศเพ่ือสงเสริมความมั่นคงดานพลังงาน 
ทัง้นี ้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกมาตรการได

เองเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะกรรมาธิการ

ยุโรปจะเปนผูประเมินและสนับสนุนดานการเงิน
เพิ่มเติม ทั้งน้ี เปาหมายดังกลาวโดยเฉพาะในขอ 
1 อยูในระดับต่ํากวาที่คณะกรรมาธิการยุโรป 
(“40/30/30”) และสภายโุรป (“40/30/40”) เสนอ 
หรือประเทศสมาชิกบางประเทศ เช น สเปน 
โปรตุเกส เยอรมนี รวมท้ังที่ภาคผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเรียกรอง เน่ืองจาก
ประเทศสมาชิกบางสวน อาทิ สหราชอาณาจักร 
โปแลนด และประเทศสมาชกิใหม ทีพ่ึง่พาพลงังาน
ถานหินและกาซ เกรงวาจะไมสามารถปรับตัวได
ทัน
เปาหมายใหมของ EU มีนัยดานการตาง

ประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศในหลายมิติ 
กลาวคือ

1. EU ตองการย้ําความเปนผูนําในการแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
กําหนดเปาหมายท่ีมีผลผูกพัน และใหมีความ
กาวหนา พรอมทั้งกลไกในการดําเนินการ ทั้งนี้ 
EU ตองการผลกัดนัเรือ่งนีใ้นระดบัโลก โดยเฉพาะ
ตอท่ีประชุม The 21st Conference of the 
Parties on Climate Change (COP21) ที่กรุง
ปารีส ในป 2558

2. กลไกสาํคญัในการดาํเนนิการเพือ่บรรลเุปา
หมายคือ การปฏิรูประบบการคาสิทธิการปลอย
กาซเรือนกระจก (Emission Trading System 
- ETS) ของ EU ซึ่งครอบคลุมธุรกิจขนสง 
อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา โดยกดดันให
ภาคธุรกิจเรงปรับตัวเพ่ือลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ดวยการ (1) ลดสัดสวนสิทธิการปลอย
กาซเรือนกระจกที่ภาคธุรกิจไดรับแบบใหเปลา 
ทําใหภาคธุรกิจตองประมูลสิทธิกาซเรือนกระจก

เปาหมายดานพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศสาํหรับ
ป ค.ศ. 2030 ของสหภาพยุโรป (EU) และนัยดานการตางประเทศ

เพิ่มขึ้นทุกป (2) เพิ่มชองทางการผันเงินจากการ
ประมลูสทิธใินการปลอยกาซเรอืนกระจกไปลงทนุ
ในเทคโนโลยีสะอาดมากขึ้น (3)  เพิ่มชองทางให
ภาคธุรกิจนําการลงทุนที่ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกนอกภูมิภาค EU มาคํานวณเปนสิทธิใน
การปลอยกาซเรือนกระจกใน EU ไดมากขึ้น 
ทั้งหมดนี้จึงทําให EU สามารถรักษาสถานะผูนํา
ดานเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสี
เขียวไดมากขึ้น

3. เปาหมายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดาน
พลังงาน มีจุดประสงคเพื่อลดการพ่ึงพาดาน
พ ลั ง ง า น จ า ก รั ส เ ซี ย แ ล ะ ก ลุ  ม ป ร ะ เ ท ศ
ตะวนัออกกลางในระยะยาว ลดอทิธพิลของรสัเซยี
และเพ่ิมอํานาจการตอรองของตนในประเทศที ่EU 
ตองการดงึเขามาเปนพันธมติรในอนาคต (ยเูครน 
มอลโดวาและกลุมประเทศคอเคซัส)

4. มีแนวโนมวา หลังจากที่ภาคธุรกิจ EU 
สามารถปรับตัวเขากับกลไก ETS ไดโดยไมสูญ
เสยีขดีความสามารถในการแขงขนั EU อาจจะเร่ิม
บังคับใชกฎระเบียบ ETS เพ่ือบังคับใชกับสินคา
และบริการจากนอก EU มากข้ึน ซึ่งอาจทําให
สินคาและบริการจากไทยเสียเปรียบได ดังน้ัน 
ภาครัฐและเอกชนไทยจึงควรเรงขยายความรวม
มือกับ EU และประเทศสมาชิกเพ่ือเรียนรูจาก
ประสบการณและรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก 
EU ในดานพลงังานทดแทน เทคโนโลยีสะอาด การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ตลอดจนการ
สรางความเช่ือมโยงดานพลังงานและการสราง
สาธารณูปโภคดานพลังงาน เพื่อใหไทยสามารถ
ปรับตัวและรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดตอไป 
ที่มา : http://europetouch.in.th/
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Germanwatch และ Climate Action Network Europe เผยแพรผลการประเมินการปลอยกาซ
เรือนกระจกระดับนานาชาติประจําป 2014 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผานมา ในงานสัมนา Confer-
ence of the Parties (COP) ครั้งท่ี 20 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู

ผลการประเมินแสดงใหเห็นวาประเทศในกลุมสหภาพยุโรปบางประเทศ ยังตองพยายามผลักดันเพิ่อ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยู โดยเฉพาะออสเตรีย (36) และเนเธอรแลนด (42) ซึ่งถูกลดลําดับ
ลง ถึง 5 และ 8 ตําแหนงจากปที่แลวตามลําดับ อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกของออสเตรียนั้นยัง
ไมลดลงแมออสเตรียจะมีศักยภาพท่ีสูงในดานพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
พลงังานกต็าม ซึง่คาดวาออสเตรยีนาจะไมสามารถลดกาซเรอืนกระจกไดตามเปาหมายท่ีตัง้ไว ภายใน
ป 2020 ได

การลดลําดับลงของเนเธอรแลนด นาจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนไปใชพลังงานถานหินซึ่งมีราคาถูก
กวาพลังงานทางเลือกอื่นๆ และความเชื่องชาของรัฐบาลในการดําเนินการดานประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน อยางไรก็ตาม คาดวาเนเธอรแลนดนาจะยังสามารถลดกาซเรือน
กระจกไดตามเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับป 2020 ได
ในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศท่ีไดรับคะแนนนอยที่สุดคือ เอสโตเนีย ไดลําดับที่ 46 ซึ่งตํ่ากวา จีน (45) 
และ อเมริกา (44) สวนฝรั่งเศสไดตําแหนงท่ี 12 และเยอรมนีไดตําแหนงท่ี 22 เทียบเทากับปที่แลวทั้ง
สองประเทศ

เดนมารก สวเีดน และสหราชอาณาจกัร เปนประเทศทีม่กีารพัฒนามากทีส่ดุในกลุม โดยเดนมารกยงั
ครองตําแหนงท่ี 1 ในขณะท่ีสวีเดนไดทําการลดการปลอยกาซ CO2 จากภาคท่ีอยูอาศัยลงกวารอย
ละ 70 ในชวงหาปที่ผานมา

เปนที่นาแปลกใจที่เกาประเทศในสหภาพยุโรป(ฟนแลนด (32), ลัตเวีย (33), โครเอเชีย (34), กรีซ 
(35), ออสเตรีย (36), โปแลนด (40), บัลแกเรีย (41), เนเธอรแลนด (42) และเอสโตเนีย (46)) นั้นได
รับคะแนนต่ํากวาอินเดียและอินโดนีเซีย ซึ่งไดที่ 31 และ 23 ใน 58 ประเทศท่ีไดรับการประเมินตาม
ลําดับ
 

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน



แมวาในภาพรวมระดับกาซเรือนกระจกของโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แตก็มีแนวโนมตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เชน 
การชะลอตัวของอัตราการเพิ่มของกาซเรือนกระจก และการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเพราะคาใชจายและคาดําเนินการตางๆ ที่ลดลง กระนั้นการตกลง
ดานสิ่งแวดลอม (UN Climate Change) ที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคม 2015 ยังคงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการตกลงดังกลาวคาดวาจะชวย
กระตุนใหภาคเอกชนรวมผลักดันและทําการลงทุนเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ที่มา: 

-http://www.euractiv.com/sections/energy/india-outperforms-netherlands-and-austria-climate-310662
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PA G E  5

ในสวนของประเทศไทยน้ันยังคงตองพยายามผลักดันการลดกาซเรือนกระจกตอไป ประเทศไทยไดตําแหนงท่ี 47 ซึ่งลดลงถึง 12 ตําแหนงจากปที่แลว
  



อนาคตสดใส
ของพลังงาน 
BioEnergy 

ในสหภาพยุโรป

PA G E  6
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แมว าในปจจุบันสัดสวนของพลังงานจาก
ชีวภาพหรือ BioEnergy ที่ใชในสหภาพยุโรป
จะต่ําแตสถานการณนี้อาจจะเปล่ียนไปในอีกสอง
ทศวรรษขางหนา
ผลการวจิยัของบรษิทั Mckinsey & Company 
ไดแสดงใหเห็นวาจากอดีตถึงปจจุบัน พลังงาน
จากชีวภาพยังไมเปนแหลงพลังงานท่ีแพรหลาย
ในกลุมประเทศสหภาพยุโรป โดยมีอปุสรรคหลัก
จากเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลในดานพลังงาน 
(governmental subsidised energy fund) 
ทีย่งัเอือ้ตอการใชถานหนิหรอืน้ํามนั ราคาถานหนิ
ที่ตํ่า มาตรการการควบคุมกาซ เชน คารบอนได
ออกไซดทีย่งัไมเขมงวด และการขาดการสนบัสนุน

จากรัฐบาล เปนเร่ืองที่นาเสียดายท้ังที่พลังงาน
ชีวภาพมีศักยภาพท่ีสามารถแขงขันกับพลังงาน
ทดแทน และพลังงานจากถานหินไดเลยทีเดียว
คาดวาการดําเนินการดานตางๆ ที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผลิต BioEnergy ขึ้น เชน 
การเพิม่ stream parameters เพือ่ลดปริมาณ
วัตถุดิบที่ตองใช การวางมาตรฐานการออกแบบ
ของโรงงาน และการกําจัดหวงโซ supply chain 
ทีไ่มจาํเปนออกไป จะชวยลดคาดาํเนนิการของการ
ผลิตพลังงานชีวภาพไดเปนสัดสวนถึงประมาณ
รอยละ 48 ในชวงเวลา 10 ปจากนี้ไป ที่สําคัญ
การผลักดันใหมีการทําสัญญาระยะยาวระหวาง
แหลงวัตถุดิบ โรงพลังงานไฟฟา BioEnergy 
และผูซื้อ ก็เปนการสงเสริมการพัฒนาพลังงาน 
BioEnergy ดวย เพราะเปนการสรางรากฐานที่
มัน่คงในการพฒันาประสิทธิภาพของระบบ supply 
chain ดังกลาวได
สหภาพยโุรปเองกม็เีปาหมายทีมุ่งมัน่เพิม่อตัรา

พลังงานท่ีเปนพลงังานทดแทนของตนเปนรอยละ 
27 ภายในป 2030 ลดปริมาณกาซเรือนกระจก
ลงใหตํ่ากวาระดับป 1990 อีกรอยละ 20 และเพ่ิม
ศักยภาพในการใชพลังงานข้ึนอีกรอยละ 20 ซึ่ง
เปาหมายของสหภาพยโุรปในดานพลงังานและสิง่
แวดลอมเหลานี ้ถอืเปนโอกาสของภาคอุตสาหกรรม 
BioEnergy เปนอยางมาก เพราะ BioEnergy 
เปนพลังงานทางเลือกท่ีสามารถนํามาใชทดแทน

พลังงานที่มาจากถานหินและนํ้ามันได พลังงาน
ไฟฟาและความรอนที่ผลิตจาก Biomass นั้นมี
อัตราสวนกาชเรือนกระจกที่ตํ่ากวาพลังงานที่มา
จาก fossil fuels และมีศักยภาพในการเปน 
baseload (แหลงพลังงานหลัก) ทีม่คีวามเสถียร
กวาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ (เชน พลงังานท่ีมาจาก
แสงอาทิตยและลม ที่มีความผันผวนที่สูงกวา)
ภาคเอกชนบางสวนก็เร่ิมมีการต่ืนตัวแลว 

ยกตวัอยางเชน บรษิทัโรงไฟฟา Drew ของสหราช
อาณาจกัรไดทาํการปรบัปรงุโรงไฟฟาถานหนิของ
ตน 3 โรงงาน (จากทั้งหมด 6 โรงงาน) ใหเปนโรง
ไฟฟา Biomass แทน โรงไฟฟา Biomass ทั้ง
สามโรงนีม้ศีกัยภาพในการผลติไฟฟาสาํหรบั 3.5 
ลานครัวเรอืนเลยทีเดยีว การปรับปรงุดังกลาวใช
งบประมาณถึง 800 ลานยูโร
อยางไรก็ตามแมศักยภาพของพลังงานชีวภาพ
จะสูง แตหากขาดการผลักดันที่ตอเนื่องจากภาค
รัฐและความตระหนักถึงความจําเปน (sense of 
urgency) ในการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา
ดานราคาและคณุภาพของพลงังานแลว การเพิม่
สดัสวนของพลังงานชีวภาพใน Energy mix ของ
สหภาพยุโรปก็ยังจะเปนสิ่งท่ีทาทายตอไป

ที่มา: 

- http://sourceable.net/bioenergy-could-
replace-coal-in-europe/ 
- http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/


