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คำนิยม 

 ท่ามกลางกระแสการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutral) การเข้ามาใน

ตลาดของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่จะเพิ่มยานยนต์ไฟฟ้า 

และระบบกักเก็บพลังงาน มาเป็น 2 ใน 5 เสาหลัก ในการพัฒนา และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พัฒนาไป

อย่างรวดเร็ว ท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดร. ประเสริฐ สินสุข

ประเสริฐ จึงได้มีดำริให้แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี

ด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ เพื่อสืบค้น

และรวบรวมข้อมูลมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งอาจขยายผลสู่ระดับกระทรวง และระดับจังหวัดต่อไป 

 “จุลสารพลังงานทดแทน” ฉบับนี้จึงเป็นฉบับปฐมฤกษ์ หลังจากที่คณะทำงานได้รวบรวม

ข้อมูลนโยบายพลังงานของประเทศต่างๆ และมีหลายองค์ความรู้ซึ่งน่าสนใจ เช่น นโยบายการใช้

พลังงานไฮโดรเจนของประเทศญี่ปุ่น ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก ซึ่งสามารถติดตามอ่านได้ในฉบับที่ 2 

ช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2564 นี้คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จุลสารพลังงานทดแทน” ฉบับนี้

จะได้มีส่วนช่วยจุดประกายความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนางานด้านพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน ของพี่ๆน้องๆ เราชาว พพ. ได้บ้างไม่มากก็น้อย 

คณะทำงานฯ 

พฤษภาคม 2564 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 2



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สารบัญ 

หัวข้อ หน้า

1. ทำความรู้จักกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 3

2. นิวซีแลนด์กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 8

3. ประเทศญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน   

    (Japan’s Energy Transition)

19

4. UK GHG target 2050 26

5. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 33

6. เยอรมนีกับการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานเพื่อก้าวสู่สังคมปลดปล่อย.  

   คาร์บอนเป็นศูนย์ ด้วยนโบายสุดโต่ง “Energiewende”

40

7. จีนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 47

8. จากปารีสสู่นิวเดลี :การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดีย 53

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 3



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

1. ทำความรู้จักกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 
เรียบเรียงโดย สุกมล ประกอบชาติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  

และ พงศ์พันธุ์ วรสายันห์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ 

 1.1 นโยบายที่ทุกประเทศต้องยอมรับ 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลก

ประสบอยู่จากวิกฤติภัยธรรมชาติที่มีความถี่และสร้างความเสีย

หายที่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับกับในอดีตที่ผ่านมา ประชาคมโลกจึง

ได้แสดงเจตจำนงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ตามกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change : UNFCCC) ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ที่มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2015 หรือ ปี พ.ศ. 2558 โดยพยายามที่จะ

จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศา

เซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม และพยายามควบคุม

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบ

กับยุคก่อนอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 2100 คณะกรรมการระหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC) ได้ทำการศึกษาโดย

พิจารณาปริมาณ Global Carbon Budget หรือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมที่สามารถ

ปล่อยของทั้งโลก โดย Global Carbon Budget กรณี 2 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 2,900 GT 

CO2 ขณะที่กรณี 1.5 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 2,250 GT CO2 ซึ่งปริมาณการปล่อยสะสมทั่วโลก

ระหว่างค.ศ. 1970-2011 เท่ากับ 1,890 GT CO2 ดังนั้นจะเหลือปริมาณที่ทั่วโลกสามารถปล่อยได้

ในอนาคตเท่ากับ 1,010 และ 360 GT CO2 สำหรับเป้าหมาย 2 และ 1.5 องศาเซลเซียสตามลำดับ 

พบว่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2 องศาเซลเซียส ทั่วโลกต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดร้อย

ละ 40-70 ภายใน ค.ศ. 2050 โดยหากมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส ทั่วโลกต้องลด

ปริมาณการปล่อยลงถึงร้อยละ 70-95 อันนำไปสู่การตั้งเป้าหมาย Global Net-Zero Emission 

ภายใน ค.ศ. 2050  
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รูปที่ 1 ข้อมูลการตั้งปีเป้าหมายและสถานการณ์ดำเนินงานด้าน Net Zero Emission ใน

ต่างประเทศบางส่วน (ที่มา: https://eciu.net/netzerotracker) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) หมาย

ถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงาน ขนส่ง 

อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมจะต้องได้รับการปรับสมดุลให้เท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ถูกดูดซับจากภาคป่าไม้หรือถูกนำออกจากระบบด้วยเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนอย่างเช่น Carbon 

Capture and Storage (CCS) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย Energy & Climate Intelligence 

Unit พบว่ามีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่สามารถดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าก๊าซเรือน

กระจกที่ถูกปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศ ได้แก่ สาธารณรัฐซูรินาม (Suriname) ซึ่งเป็นประเทศที่

มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก และประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มี

ขนาดเล็กอย่างราชอาณาจักรภูฏาน จากกระแสโลกร้อนที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศทั่วโลกจาก

ประเทศภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 197 

ประเทศได้แสดงจุดยืนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แล้วกว่า 50 ประเทศ  
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ความตกลงปารีสกำหนดให้แต่ละประเทศจะต้องจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ

พัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Long-term low greenhouse gas emission 

development strategies) เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา

เซลเซียส หรือ 1.5 องศาเซลเซียส ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยสถานะปัจจุบันของประเทศต่าง 

ๆ ที่จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำต่อ UNFCCC อย่างเป็น

ทางการ มีจำนวนทั้งสิ้น 29 ประเทศ สำหรับปีเป้าหมายของแต่ละประเทศที่จัดส่ง ส่วนใหญ่กำหนด

ไว้ ณ ปี ค.ศ. 2050 มีเพียงบางประเทศที่ระบุปีเป้าหมายอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐฟินแลนด์กำหนดปี

เป้าหมายที่ ค.ศ. 2035 เป็นต้น สำหรับประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ

ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ โดยสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 นี้  
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1.2 แนวทางเพื่อบรรลุ Net Zero Emission Target 

 กว่าร้อยละ 70 ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในแต่ละปีมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลเป็นพลังงานเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า พลังงาน

งานความร้อน และเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจการค้า 

และบ้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด

ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัว

ของเมือง ดังนั้นการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การลดก๊าซ

เรือนกระจกในภาพรวมของโลก พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานจึงกลายมาเป็นมาตรการสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกของหลายประเทศ เช่น การ

ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม การพัฒนา

ระบบ Smart Grid Energy storage system (ESS) Energy management system (EMS) การ

พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันฟอสซิล รวมไปถึงการพัฒนาเชื้อ

เพลิงชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Bio jet น้ำมันไพโรไลซิส เป็นต้น 
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นอกจากภาคพลังงานแล้วภาคส่วนอื่นก็มีความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกไม่แพ้กัน ทั้งในภาค

ผลิตที่ต้องลดการทำลายสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีที่จะส่งผลต่อการทำลายคุณภาพดินและการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม รวมถึงภาคการบริโภคที่มุ่งเน้นการ

บริโภคอย่างพอเพียง ลดการเกิดขยะจากต้นทาง เป็นต้น 

แนวทางที่จะสามารถมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นั้น นอกจากการใช้

มาตรการและเทคโนโลยีดังที่กล่าวไปแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัย Carbon removal technology 

เช่น Carbon Capture and Storage (CCS) เพื่อช่วยในการดักจับคาร์บอนในภาคพลังงาน และ

การกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ร่วมด้วย ทาง World Resource Institute (WRI) ได้วิเคราะห์และ

จัดลำดับความสำคัญของแนวทางต่าง ๆ ที่ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ของแต่ละประเทศทั่ว

โลก พบว่า ประเด็นที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญ ได้แก่ การเงิน (Finance) รองลงมาคือ การ

เปลี่ยนผ่าน (Just transition) ความเสมอภาค (Equity) เจตจำนงทางการเมือง (Political will) 

ข้อมูล (Data) ความสามารถในบรรลุเป้าหมาย (Achievability) และเทคโนโลยี (Technology) 

ตามลำดับ 

เอกสารอ้างอิง : 

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

3. http://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=EN&mod=c2J0X2lz 

4. https://thestandard.co/countries-net-zero-emissions/ 

5. https://www.climatewatchdata.org/net-zero-tracker 

6. https://eciu.net/netzerotracker 

7. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector 

8. https://www.wri.org/insights/what-does-net-zero-emissions-mean-6 
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2. นิวซีแลนด์กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 

เรียบเรียงโดย สุกัญญา นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กยผ.) 

 นวิซแีลนดเ์ปน็หนึง่ในประเทศทีม่กีารใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

มากทีส่ดุในโลก และสงูเปน็อนัดบั 3 ของกลุม่ประเทศทีพ่ฒันา

แล้วในองค์การระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ (Organization for Economic Co-operation 

and Development:  OECD) โดยมกีารผลติไฟฟา้จากพลงังาน

หมนุเวยีนหลกั ไดแ้ก ่ พลงังานนำ้ พลงังานใตพ้ภิพ และพลงังาน

ลม มากกวา่รอ้ยละ 80 ในขณะเดยีวกนักม็กีารใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

เชน่ นำ้มนั ถา่นหนิ และกา๊ซธรรมชาต ิรว่มดว้ย  

2.1 ศักยภาพพลังงานโดยรวมของประเทศ 

 ณ ปี ค.ศ. 2019 นิวซีแลนด์มีการผลิตพลังงานจากน้ำมันสูงที่สุดที่ 6,794 ktoe รองลงมาคือ

พลังงานหมุนเวียน (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ 5,182 ktoe อันดับ 3 คือก๊าซธรรมชาติที่ 

4,002 ktoe อันดับ 4 คือพลังงานน้ำที่ 2,200 ktoe อันดับ 5 คือถ่านหินที่ 1,380 ktoe และอันดับ

สุดท้ายคือเชื้อเพลิงชีวภาพและขยะที่ 1,121 ktoe ดังปรากฎตามรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

นิวซีแลนด์จะมีการใช้น้ำมันในการผลิตพลังงานมากที่สุด แต่จะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียน (พลังงาน

ลมและแสงอาทิตย์) นั้นมีการนำมาใช้ผลิตพลังงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นแหล่งพลังงาน

อันดับที่สองของประเทศ  
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รูปที่ 1 การผลิตพลังงานของนิวซีแลนด์ตามประเภทพลังงานต่างๆ (Total Energy Supply: TES) 

ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2019 

ที่มา: International Energy Agency (IEA) website, Countries, New Zealand  

 สำหรับความเข้มการใช้พลังงานของนิวซีแลนด์ จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่านิวซีแลนด์สามารถลด

ความเข้มการใช้พลังงานของประเทศลงได้เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปีตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา โดย

สาขาธุรกิจ (Commercial Sector) มีสัดส่วนการลดความเข้มการใช้พลังงานมากที่สุดของประเทศ 

ซึ่งในปี ค.ศ. 2017 นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความเข้มการใช้พลังงานเป็นอันดับ 6 ของกลุ่มประเทศ 

OECD  
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รูปที่ 2 ความเข้มของการใช้พลังงานในนิวซีแลนด์ (Energy Intensity) ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2019 

ที่มา: รายงาน Energy in New Zealand 2020 (2019 calendar year edition) by Ministry of 

Business, Innovation & Employment 

 2.1.1 พลังงานไฟฟ้า 

  การผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของนิวซีแลนด์ในปี ค.ศ. 2019 เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 

เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.8 โดยจากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดมาจากพลังงานน้ำ

เป็นหลัก และก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 เพียงร้อยละ 0.8 ซึ่ง

เป็นสาเหตุจากความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยจากเขตการปกครอง Waikato ทางเหนือของ

ประเทศลดลงทำให้เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำ Waikato ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักมีปริมาณน้ำที่

ต้องใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงไปด้วย 
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รูปที่ 3 การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2019 

ที่มา: รายงาน Energy in New Zealand 2020 (2019 calendar year edition) by Ministry of 

Business, Innovation & Employment 

 สำหรับการใช้ไฟฟ้าในนิวซีแลนด์ จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีการใช้

พลังงานสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ถึงร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุการเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โดยอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าในการผลิตมากขึ้น และลดการใช้เครื่องจักรเชื้อ

เพลิงฟอสซิล และในปี ค.ศ. 2020 อุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ คือบริษัท New 

Zealand Aluminium Smelter (NZAS) ที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก 

ได้มีนโยบายยกเลิกการใช้เครื่องหลอมเหล็กส่วนหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมของ

นิวซีแลนด์ด้วย 
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รูปที่ 4 การใช้พลังงานไฟฟ้าแบ่งตามสาขาต่างๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2019 

ที่มา: รายงาน Energy in New Zealand 2020 (2019 calendar year edition) by Ministry of 

Business, Innovation & Employment 

 ในขณะเดียวกัน จากรายงาน Energy in New Zealand 2020 (2019 calendar year 

edition โดย Ministry of Business, Innovation & Employment ได้ระบุว่า สาขาการคมนาคมมี

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ค.ศ. 2015-2019) และมีปัจจัยหลักในการเพิ่ม

ขึ้นจากยานพาหนะไฟฟ้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้าเป็นต้น โดยในปี ค.ศ. 2019 

สาขาการคมนาคมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับ ปี ค.ศ. 2018 และมีการจดทะเบียน

รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2018 ถึงร้อยละ 59 นอกจากนี้ ในอนาคตรัฐบาลมีเป้าหมายในการ

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น จักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึง 

การบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
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 2.1.2 พลังงานความร้อน  

  พลังงานความร้อนในนิวซีแลนด์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมากที่สุดในรูปแบบ

ของ ไอน้ำ น้ำร้อน และ Hot gases โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานความร้อน

สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมดของประเทศ โดยการใช้พลังงานความ

ร้อนของนิวซีแลนด์นั้นคิดเป็น 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมดทุกรูปแบบของประเทศ และยังก่อ

ให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 9  พลังงานความร้อนในนิวซีแลนด์ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ร้อยละ 60 โดยผลิตจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ในขณะที่ การใช้พลังงานความร้อนของ

ภาครัฐบาลนั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 14 ของการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมด  

2.2 นโยบายพลังงานทดแทน 

 นโยบายหลักด้านพลังงานทดแทนของนิวซีแลนด์คือ New Zealand Energy Efficiency 

and Conservation Strategy 2017-2022 โดยนโยบายดังกล่าวนี้ได้ถูกจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การ

ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของนิวซีแลนด์ และมีเป้าหมายคือ “เพี่อให้

นิวซีแลนด์สามารถผลิตพลังงานได้และมีเศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ” โดยได้แบ่งเป็น 

3 มาตรการหลัก ดังนี้  

ตารางที่ 1: ตารางแสดงมาตรการหลักและเป้าหมายของมาตรการนั้นๆ 

ที่มา: รายงาน Unlocking our energy productivity and renewable potential: NEW 

ZEALAND ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION STRATEGY 2017 – 2022 by Ministry 

of Business, Innovation & Employment 
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มาตรการหลัก เป้าหมาย
1) การใช้พลังงานทดแทนและการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิต

พลังงานความร้อน

การลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค

อุตสาหกรรมอย่างน้อยที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี

ระหว่างปี ค.ศ. 2017-2022
2) การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของระบบการขนส่ง

ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2021
3) การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และการนำนวัตกรรมมามีส่วนร่วมใน

การผลิตและการใช้กระแสไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 90 

ภายในปี ค.ศ. 2025
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 ภายใต้ 3 มาตรการหลักข้างต้น รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรการหลักได้ โดยแบ่งมาตรการรองรับย่อยออกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางที่ 2: ตารางแสดงมาตรการรองรับย่อยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย มาตรการรองรับ
1) ภาคธุรกิจ  

•สาขาอุตสาหกรรม 

•สาขาการค้า 

•สาขาการขนส่ง

- การใช้ระบบการจัดการพลังงาน เช่น มาตรฐาน ISO 50001 

เป็นต้น และการใช้ระบบประเมินความคุ้มค่าในโรงงาน 

- การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปใช้เทคโนโลยีคาร์บ่อนต่ำ เช่น ไฟฟ้า 

ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 

- การใช้ระบบการจัดการตึก/อาคารและการใช้ระบบติดตาม

ประเมินผลการใช้พลังงาน  

- การปรับเปลี่ยนการพาหนะในการขนส่งให้มีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการแนวทางการ

ขนส่ง 

- การนำ Best Practice ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งมา

ประยุกต์ใช้  

- การใช้ยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มขึ้นของการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้า  

- การใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 15
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2) ภาคประชาชน 

•สาขาบ้านเรือน 

•สาขาพื้นทีสาธารณะ 

•สาขาชุมชน

- การปิดอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทำความร้อนในบ้านเรือน 

- การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น อุปกรณ์ส่องสว่าง 

อุปกรณ์ทำน้ำร้อน เป็นต้น 

- การลดการใช้เชื้อเพลิงยานยนต์ผ่านการบำรุงรักษาล้อรถและการ

ขับขี่อย่างมีประสิทธภาพ  

- การใช้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น รถไฟฟ้า 

เป็นต้น 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางไปสู่การใช้บริการ

สาธารณะหรือการออกกำลังกายแทน เช่น การเดิน การปั่น

จักรยาน การใช้รถรางไฟฟ้า เป็นต้น  

- การจัดกิจกรรมทำโครงการการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน

ทดแทนในโรงเรียน หรือ สถานที่รวมตัวของชุมชน  

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ เช่น โครงการ Litefoot, 

โครงการ Enviroschools เป็นต้น

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 16



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ที่มา: รายงาน Unlocking our energy productivity and renewable potential: NEW 

ZEALAND ENERGY EFFICIENCY AND CONSERVATION STRATEGY 2017 – 2022 by Ministry 

of Business, Innovation & Employment 

2.3 นโยบาย Carbon Neutrality 

 นิวซีแลนด์ได้แสดงเจตจำนงต่อ UNFCCC ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเอกสาร 

New Zealand’s Nationally Determined Contribution (NDC) โดยมีเป้าหมายหลัก 2 เป้าหมาย

คือ 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ยกเว้น Biogenic Methane) ถึงร้อยละ 0 ภายในปี ค.ศ. 

2050 และ 2) การลดการปล่อย Biogenic Methane ให้ได้ร้อยละ 24-47 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2017 

ภายในปี 2050 โดยจะลดลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2030 

3) ภาครัฐ - การให้การสนับสนุน/ข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ตามนโยบาย/มาตรการของภาครัฐ  

- การสร้างกลไกการให้การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีระบบการ

รายงานผล (ตามความสมัครใจ) ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

รูปแบบของหน่วยงาน/บ้านเรือน 

- การทบทวนโครงการปล่อยสินเชื่อ Crown Loans ให้กับโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพพลังงาน  

- การเพิ่มจำนวนของอาคารภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

NABERSNZ (National Australian Built Environment Rating 

System) และให้มีการรายงานผลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง  

- การส่งเสริมให้ภาครัฐมีระบบการผลิตความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

และมาจากพลังงานทดแทน

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 17
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 2.3.1 Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Act 2019  

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ รัฐบาลนิวซีแลนด์จึงได้จัดทำ 

Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Act 2019 เป็นกฎหมายหลักเพื่อ

รองรับการดำเนินงาน โดยกฎหมายฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้  

  1) การกำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามที่ได้แสดง

เจตจำนงไว้ในเอกสาร NDC  

  2) การจัดตั้งกลไกการจัดทำงบประมาณเฉพาะด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศในระยะยาว  

  3) การกำหนดให้ภาครัฐมีหน้าที่ต้องพัฒนาและจัดเตรียมนโยบาย/มาตรการ/

ยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ 

  4) การแต่งตั้งคณะกรรมการ Climate Change Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

อิสระในการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐบาล 

  ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2021 รัฐบาลนิวซีแลนด์มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใต้

กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่  

  1) คณะกรรมการ Climate Change Commission ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน

ประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของนิวซีแลนด์ฉบับแรกเสร็จเรียบร้อย และได้นำเผย

แพร่ให้กับประชาชนแล้ว 

  2) The Ministry for the Environment อยู่ในกระบวนการจัดทำงบประมาณด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ. 2021-2025 โดยรัฐบาลมีกำหนดประกาศงบ

ประมาณช่วงสิ้นปี ค.ศ. 2021 นี้ 

  3) กลไกการซื้อขายคาร์บอน (Emissions Trading Scheme: ETS) ของนิวซีแลนด์จะ

กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งงบประมาณข้างต้นที่

อยู่ในกระบวนการจัดทำนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกนี้  

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 18
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2.4 มาตรการในการส่งเสริมหรือบังคับใช้เพื่อบรรลุนโยบาย 

 นอกจากนโยบายด้านพลังงานทดแทนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว มาตรการในการส่งเสริมหรือ

บังคับใช้เพื่อบรรลุนโยบายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนิวซีแลนด์ที่สำคัญอีก 1 

มาตรการคือ กลไกการซื้อขายคาร์บอน (Emissions Trading Scheme: ETS) 

 กลไกการซื้อขายคาร์บอน (Emissions Trading Scheme: ETS) 

 กลไกการซื้อขายคาร์บอนของนิวซีแลนด์ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Climate Change 

Response Act 2002 โดยเป็นการซื้อขายในรูปแบบของตลาดคาร์บอน ซึ่งหมายถึง ตลาดที่มีซื้อขาย

คาร์บอนโดยกำหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการดำเนิน

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก) และ/หรือ “สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” (ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่สามารถลดได้ต่ำกว่าเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดให้องค์กรดำเนินการ ภายใต้

ระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) เป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ และสามารถนำมา

ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ซื้อ 

 กฎหมาย Climate Change Response Act 2002 ได้กำหนดให้มีอุตสาหกรรมที่ต้องเข้าร่วม

ในการซื้อขายคาร์บอน คือ ป่าไม้ เชื้อเพลิงฟอสซิลเหลว ระบบการกักเก็บพลังงาน กระบวนการใน

โรงงานอุตสาหกรรม การสังเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก เกษตรกรรม และของเสีย ทั้งนี้ สำหรับ

อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ประชาชน/บริษัท/หน่วยงาน 

สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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3. ประเทศญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 
 (Japan’s Energy Transition) 
เรียบเรียงโดย มโน จันทร์กระจ่าง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ (กพบ.) 

3.1 ภาพรวมด้านพลังงาน 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจการค้าเสรีใน

การร่วมกัน ญี่ปุ่นมีอัตราส่วนการพึงพาตนเองด้านพลังงาน (The 

Energy Self-Efficiency Ratio) ในปี 2018 อยู่ที่ 11.8% (ราย

ละเอียดใน รูปที่ 1) มีผลกระทบและสร้างความอ่อนไหวต่อ

สถานการณ์ระหว่างประเทศทำให้เกิดความยากลำบากในการ

รักษาความปลอดภัยด้านพลังงาน 

รูปที่ 1 อัตราส่วนการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของกลุ่มประเทศ OECD 

ในปี 2010 อัตราส่วนการพึงพาตนเองอยู่ที่ 20.3% ภายหลังการประสบปัญหาแผ่นดินไหว

ครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของประเทศ ในปี 2011 ทำให้ต้องหันไปพึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลผลิต

ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อชดเชยการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจากการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิ

มะไดอิจิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant) จึงทำให้อัตราส่วนการพึงพาตนเองด้าน

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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พลังงานลดลงเหลือเพียง 6.4% ในปี ค.ศ. 2014 ภายหลังญี่ปุ่นเร่งดำเนินนโยบายด้านแผน

พลังงานทดแทน ทำให้อัตราส่วนการพึงพาตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 11.8% ในปี 2018 

การใช้พลังงานของญี่ปุ่นนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน และ

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีสัดส่วน 99.7%, 97.7% และ 99.5% ตามลำดับ แหล่งนำเข้าน้ำมัน

ดิบ 88% มาจากทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าจาก

ออสเตรเลียเป็นหลักและกลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก (Asia-Oceania) ซึ่งญี่ปุ่น

มีนโยบายที่จะกระจายการนำเข้าเชื้อเพลิงกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน 

(รายละเอียดในรูปที่ 2) 

รูปที่ 2 การนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากประเทศต่างๆ  

3.2 นโยบายด้านพลังงาน 

ซึ่งในเดือนมิ.ย. 2020 ครม. ได้มีมติออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นใน

การจัดหาพลังงาน (The Act of Enhancing Energy Supply Resilience) และมีการแก้ไขพระ

ราชบัญญัติบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมไฟฟ้า (The Electricity Business Act) 

เพื่อเสริมสร้างความร่วมในและความมั่นคงทางไฟฟ้ารวมถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้า สร้างระบบ

รับรองและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ในกรณีที่ประสบภัยพิบัติ และเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติจำกัดและไม่มีแหล่งพลังงานของตนเอง ดังนั้นการวางนโยบายด้านพลังงาน

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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ของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะวางบนพื้นฐานแนวคิดด้านความมั่นคงและปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งนโยบาย

ด้านพลังงานของญี่ปุ่นมีตามหลักแนวคิด (3E + S) โดยประกอบด้วย (รายละเอียดในรูปที่ 3) 

1) ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) โดยเน้นไปที่การเพื่ออัตราการพึงพา

ตนเองด้านพลังงาน (Self-Sufficiency rate) ให้มีระดับที่สูงกว่าก่อนประสบปัญหาแผ่นดินไหว

ครั้งใหญ่ประมาณ 20% และ 25% ในปี 2030 

2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Energy Efficiency) ซึ่งให้ความสำคัญด้านต้นทุนพลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศจาก 9.7 ล้านล้านเยนในปีฐาน (ปี 2013) ให้คงเหลืออยู่ที่ 9.2–9.5 ล้านล้าน

เยน 

3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 26% ในปี 2030 เมื่อเทียบกับปีฐาน หากญี่ปุ่นเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

หมุนเวียนได้ ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพา

พลังงานในประเทศได้ แต่หากต้องการให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูก ญี่ปุ่นจำเป็นต้องควบคุมปริมาณการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีต้นทุนสูง และเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีราคาถูก ขณะเดียวกัน  

หากต้องการความมั่นคงญี่ปุ่นจะต้องนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาอีกครั้ง เพื่อลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกและลดค่าไฟฟ้าได้ด้วย 

รูปที่ 3 นโยบายแผนสมดุลพลังงานของประเทศญี่ปุ่น 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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โครงสร้างสัดส่วนการบริโภคพลังงานของญี่ปุ่นในปี 2030 ญี่ปุ่นมีนโยบายในการส่งเสริม

ให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยจะลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าลง 17% เมื่อเทียบกับปีฐานที่ 

966.6 พันล้านหน่วย คงเหลือ 980.8 พันล้านหน่วย ในปี 2030 เมื่อคิดอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (GDP) ที่ 1.7% ต่อปี  

รูปที่ 4 การลดความต้องการทางไฟฟ้าและโครงสร้างการบริโภคพลังงานญี่ปุ่น 

สำหรับด้านพลังงานทดแทน เน้นสนับสนุนในการใช้พลังงานทดแทนและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน ซึ่งจะช่วยชะลอการพึงพาการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานในนิวเคลียร์ออกไป (รายละเอียดในรูปที่ 4) และตามแผนพลังงานฉบับใหม่นี้ ในปี 2030 

ญี่ปุ่นจะผลิตฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 22-24% ประกอบด้วยพลังงานน้ำมากที่สุด 8.8-9.0% 

แสงอาทิตย์ 7% และชีวมวล3.7-4.6% ตามลำดับ ส่วนพลังงานนิวเคลียร์ 20-22% ก๊าซ LNG 

27% ถ่านหิน 26% และน้ำมัน 3%  

เพื่อเสริมศักยภาพด้านพลังงานทดแทน จากเดิมญี่ปุ่นจึงออกมาตรการส่งเสริมการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐภายใต้โปรแกรม Feed-In Tariff (FIT) ในรูปแบบการกำหนด

ราคารับซื้อไฟฟ้าคงที่ (Fixed rate) ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนโยบาย Feed-In Premium) (FIP) ใน

รูปแบบให้เงินทบเพิ่ม (Top up) จากราคาซื้อขายไฟฟ้าของตลาด (Market price) 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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รูปที่ 5 FIT and FIP Schemes 

3.3 นโยบาย C-neutral 

 กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น ได้กำหนด “ยุทธศาสตร์

การเติบโตด้วยเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth Strategy) เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนในปี 2050 จำเป็นต้องได้รับความร่วมกันและบูรณการในระดับกระทรวงและหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ญี่ปุ่นใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทำให้เกิดแผนปฏิบัติที่มี

ความครอบคลุมนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณด้านภาษี การปฏิรูปกฎระเบียบข้อบังคับและ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการสร้างความร่วมระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 5 เครื่องมือ

ด้านนโยบาย (Policy Tools) และ 14 ภาคส่วนบูรณการ (Growth Sectors) ที่จะช่วยกันขับ

เคลื่อนให้เป้าหมายสำเร็จ สำหรับรายละเอียดจะขอกล่าวในฉบับถัดไป 

 สำหรับบทความในฉบับนี้จะขอเกริ่นภาพรวมขอนโยบายดังกล่าวที่จะมาญี่ปุ่นไปสู่ความ

กลางทางคาร์บอนในปี 2050 ด้วยแผนภาพภาพรวมของเทคโนโลยีที่ใช้รูปที่ 6  

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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 รูปที่ 6 Green Growth Strategy in line with C-Neutrality in 2050 

 ในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นจะเกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) จาก

เดิมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยน

ผ่านมาใช้พลังงานทดแทนมากถึง 50% (ในปี 2050) เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมติดตั้ง

ตามแนวชายฝั่ง (Fixed Structure Offshore Wind Power) และกังหันลมติดตั้งนอกชายฝั่งชนิด

ลอยน้ำ (Floating Offshore Wind Power) รวมถึงนโยบายผลักดันทุกภาคส่วนให้เปลี่ยนจาก

การใช้เครื่องจักรที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Engine) หันมาใช้ไฟฟ้าแทน 

(Electrification in All Sectors) สำหรับภาคส่วนใดที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ จะให้เปลี่ยนประเภท

เชื้อเพลิงเป็น ไฮโดรเจน (H2) และแอมโมเนีย (Ammonia) เป็นต้น 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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4. UK GHG target 2050 

เรียบเรียงโดย ณฐิกร ประกอบบุญ วิศวกรชำนาญการ (กพช.) 

4.1 นโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 สหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายซึ่งจะทำให้สหราช

อาณาจักรกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศแรกที่

บรรจุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ไว้ใน

กฎหมาย รัฐสภาอังกฤษใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้พระ

ราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับปี 2008 เพื่อให้

สามารถบรรลุเป้าหมาย และได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Committee on Climate Change: CCC) สหราชอาณาจักรนับเป็นผู้นำของโลกในการแก้ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดทำ

คำแนะนำนี้ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายจะเลิกเป็น

ส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมอย่างสิ้นเชิงภายในปี 2050 (A 

net-zero GHG target for 2050) ซึ่งทางรัฐบาลได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งผ่านยุทธศาสตร์ Clean 

Growth Strategy และได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุก

ภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจ คณะกรรมการ CCC ยังกล่าวอีกว่า อังกฤษสามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงภายในปี 2050 แต่สก็อตแลนด์จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ได้เร็วกว่า

ในปี 2045 เนื่องจากสก็อตแลนด์มีความสามารถในการปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอน ส่วน

แคว้นเวลส์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 95% ในปี 2050 เนื่องจากเป็นพื้นที่

อุตสาหกรรมการเกษตร ขณะที่ไอร์แลนด์เหนือนั้นจะตามหลังอังกฤษ 

 ปัจจุบันสหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางด้านการเติบโตและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและพลังงานสะอาดสร้างรายได้ให้เรา 44,500 ล้านปอนด์ต่อปี สห

ราชอาณาจักรกำลังพยายามเลิกจำหน่ายรถยนต์และรถตู้มือหนึ่งที่ใช้นำมันทั้งเบนซินและดีเซลใน

ปี 2540 โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ Road to Zero (หนทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น

ศูนย์) นอกจากนี้เรายังกำลังปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมความยั่งยืนผ่านแผน

สิ่งแวดล้อม 25 ปี อีกด้วย 
คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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 แรงงานเกือบสี่แสนคนได้รับการว่าจ้างในภาคอุตสหกรรมคาร์บอนต่ำและในห่วงโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมนี้ทั่วประเทศ สหราชอาณาจักรดำเนินการตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

โดยลงทุนเพื่อการเติบโตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุน

ลงแรง และเพื่อสร้างงานคุณภาพสูงให้ได้  2 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030 

 รายงานของคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการณ์ถึงประโยชน์ที่

ชัดเจนด้านสาธารณสุขและการประหยัดงบประมาณระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ จากคุณภาพ

อากาศที่ดีขึ้นและมลพิษทางเสียงที่ลดลง เช่นเดียวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มากขึ้น  

 สหราชอาณาจักรได้จัดทำกฎหมายขึ้น ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกของ

กลุ่ม G7 ที่จะออกกฏหมายตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเป็นศูนย์ โดยคาดว่าประเทศ

ผู้นำเศรษฐกิจอื่นๆ จะดำเนินการตามแนวทางเดียวกันนี้ สหราชอาณาจักรเล็งเห็นความจำเป็น

อย่างยิ่งที่กลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจจะต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ ดังนั้นจึงวางแผน

ติดตามประเมินผลภายในเวลา 5 ปี เพื่อยืนยันว่าประเทศอื่น ๆ จะดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

อันยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยขยายผลจากการนำร่องของ สหราชอาณาจักรครั้งนี้ออกไปเป็น

ทวีคูณ และจะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างเป็นธรรม 

 ตั้งแต่ปี 2008 เมื่อสหราชอาณาจักรตั้งเป้าเดิมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 

80% ภายในปี 2050 จากระดับการปล่อยก๊าซปี 1990 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งประเทศใน

การบรรลุเป้าหมายนี้ก็ลดลงอย่างมาก อันเป็นผลจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตัด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ได้ภายในคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ใน พ.ร.บ. การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับปี 2008 (Climate Change Act 2008) 

 การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเท่ากับศูนย์นั้น รัฐบาลอังกฤษประกาศ “ยุทธศาสตร์การ

เงินสีเขียว” (Green Finance Strategy) หรือยุทธศาสตร์การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เน้นเพิ่มการ

ลงทุนในโครงการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน นวัตกรรมและต้นทุนเทคโนโลยีที่ต่ำลงจะ

ทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบรรลุเป้าหมายถูกลงอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องลงทุนสูงในพลังงานหมุนเวียน 

รถยนต์ไฟฟ้า การดักจับก๊าซคาร์บอน และการปลูกป่าถึงหลายพันล้านปอนด์ต่อปี (ปลูกป่าเป็น

พื้นที่ 30,000 เฮกตาร์กหรือ 116 ตารางไมล์ ต่อปี เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบัน) หรือมีสัดส่วนราว 

1-2% ของมูลค่าความมั่งคั่งของชาติ ที่วัดจาก GDP แต่ละปีไปจนถึงปี 2050 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่

เปลี่ยนแปลงจากที่เคยประเมินไว้ รวมทั้งใช้กลไกตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ  

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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 โดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กำหนดนโยบายหลักที่จะเป็น

ตัวช่วยในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้บรรลุเป้าหมายในปี 2050 ได้แก่ 

• Low-carbon electricity 

• Efficient building and low-carbon heating 

• Electric vehicles 

• Carbon capture and storage 

• Diversion of biodegradable waste from landfill 

• Phase-out of fluorinated gases 

• Increased afforestation and measure to reduce emissions on farms 

 คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCC) เชื่อว่าการบรรลุเป้าหมายการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ อุตสาหกรรม และการช่วย

กันรับผลกระทบของสาธารณ โดยคาดว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 38% จะมาจากเทคโนโลยีที่

ปล่อยคาร์บอนต่ำ อีก 9% มาจากสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหากมีการดำเนินการ

ทั้งสองด้านร่วมกันจะมีผลถึง 53% 

 นอกจากนี้รายงานยังได้ให้คำแนะนำประชาชนทั่วไปในการปรับเปลี่ยนที่อยู่ให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องความร้อนจากไฮโดรเจนแทนก๊าซธรรมชาติ การตั้งอุณหภูมิ

เครื่องทำความร้อนไว้ที่ 19 องศาเซลเซียสในหน้าหนาว 

 สำหรับอุตสาหกรรมการบินและการส่งสินค้าทางเรือ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงปารีส แม้ได้มี

ส่วนร่วมด้วยการผลิตเครื่องบินจากการวัสดุรีไซเคิล แต่คณะกรรมการ CCC กล่าวว่ายังไม่มากพอ 

เพราะจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมาก และรัฐบาลต้องหาแนวทางในการจำกัดเที่ยวบิน 

 ทางด้านรถยนต์นั้นคาดว่า ในอีกไม่นานจะมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้น แต่รัฐบาลกำหนดเป้า

หมายว่าจะยกเลิกการใช้รถยนต์แบบเดิมภายในปี 2040 แต่คณะกรรมการ CCC เห็นว่า เป้าหมาย

ควรเป็นปี 2030 หรือปี 2035 ในกรณีที่มีปัญหาในการผลิตแบตเตอรี่ 

รายงาน คณะกรรมการ CCC ยังเสนอให้สร้างโรงงานดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอีก 10 ปี

ข้างหน้าและขยายไปสู่การดูดซับการปล่อยก๊าซที่ปล่อยจากโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 อาคารต่างๆควรใช้พลังงานความร้อนจากปั๊มใต้ดินและไฟฟ้าและลดการใช้เครื่องกำเนิดที่

ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 29
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 คณะกรรมการ CCC ระบุอีกด้วย ประชาชนทั่วไปจะช่วยลดการปล่อยก๊าซลงได้ 35% จาก

พฤติกรรมการกินได้หากลดการรับประทานเนื้อสัตว์ลง อย่างไรก็ตามคาดว่าการกินเนื้อสัตว์จะลด

ลงเพียง 20% ในปี 2050 

 นอกจากนี้ขยะที่ย่อยสลายได้จะไม่นำไปฝังกลบอีกต่อไปหลังจากปี 2025 ซึ่งหมายความ

ว่าประชาชนต้องแยกขยะอาหารออกจากขยะประเภทอื่น 

 ทั้งนี้สหราชอาณาจักรต้องการที่ร่วมมือกับพันธมิตรจากนานาชาติเพื่อจัดการกับปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม

ภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 1ที่จะถึงนี้ 

 ทั้งนี้อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นระดับที่จัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศนั้นเข้าขั้นอันตรายหากประเทศอื่นดำเนินการตามอังกฤษ ก็มีโอกาส 50-50 ที่จะช่วยให้

อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปี 2100 

4.2 มาตรการส่งเสริมการลดการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 4.2.1 มาตรการด้านการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 สหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษใช้ระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือน กระจก

เป็นมาตรการหลักในการจัดการและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภายในประเทศ

และเนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงต้องอยู่ภายใต้โครงการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

เป็นกิจกรรม หนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้ระบบดังกล่าว ต่อมาปี ค.ศ.2012 สหราชอาณาจักรออก

ระเบียบ The Greenhouse Gas Emission Trading Scheme Regulation 2012 กำหนดให้ผู้ที่

จะประกอบการในกิจกรรมควบคุม จะต้องได้รับใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse 

gas emission permit) ที่ถือโดยผู้ประกอบการก่อน โดยยื่นคำขอต่อ regulator โดยต้องมีแผน

ประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเมื่อได้รับการรับรองจาก national administrator แล้ว 

ผู้ประกอบการจะ ได้รับสิทธิปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหากสิทธิที่ได้รับไม่เพียงพอจะต้องซื้อสิทธิ 

จากตลาดคาร์บอนสิทธิปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกกำหนดไว้ในรายการเป็น การเฉพาะ ทั้งนี้ 

ปริมาณที่จะจัดสรรให้แก่แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกจะต้อง อยู่ภายใต้รายการที่ยื่นต่อคณะ

กรรมาธิการสหภาพยุโรป กรณีที่regulator เห็นว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืน

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อาจมีหนังสือ แจ้งเตือน (enforcement notice) ไปยังบุคคลดังกล่าว และ
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ผู้ที่ได้รับหนังสือ แจ้งเตือนจะต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจได้รับโทษ ทาง

แพ่ง กฎหมายของสหราชอาณาจักรก็ได้กำหนดให้นำวิธีการ MRV มาใช้กับระบบซื้อขายใบ

อนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน และได้ กำหนดโทษไว้สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่

รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์หรือรายงานเป็นเท็จ โดยกำหนดค่าปรับใน

อัตราคงที่ คือ กรณีรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเท็จหรือไม่ตรงต่อความ

เป็นจริง ต้องรับโทษปรับ 1,000 ปอนด์ กรณีผู้ประกอบการไม่ส่งข้อมูล ตามที่ระบุในคำบอกกล่าว 

(information notice) จะต้องรับโทษปรับเป็นเงิน 1,500 ปอนด์ และยังกำหนดโทษปรับรายวัน

เพิ่มเติมจนกว่าจะปฏิบัติตาม กฎหมาย 

 4.2.2 มาตรการด้านภาษีมลพิษ (Emission Tax) 

 สหราชอาณาจักรภาษีที่จัดเก็บในสหราชอาณาจักรมี ชื่อว่าภาษีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Levy: CCL) โดยจัดเก็บจากการใช้

พลังงานต่าง ๆ ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนในสถานะของเหลว

รวมทั้งก๊าซปิโตรเลียม เหลว และถ่านหิน ภาษี CCL มีทั้งหมด 2 อัตรา คือ  

  1) อัตราหลัก (main rates) คำนวณตามปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงในการดำเนิน

กิจการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีและสิทธิการปล่อย ที่จะได้รับ (allowance) จะปรากฏใน

รายการค่าพลังงานของธุรกิจ (business’s energy bill) จัดเก็บจากผู้ประกอบการด้าน

อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และการบริการสาธารณะแต่การใช้เชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน ภาค

ขนส่ง การผลิต ไฟฟ้าที่ได้จากขยะ พลังงานทดแทนจะได้รับการยกเว้น  

  2) อัตราการสนับสนุน ราคาคาร์บอน (Carbon price support rates: CPS) เป็น

อัตราที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอน ต่ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้ เชื้อเพลิง 
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 4.2.3 มาตรการอื่นๆ 

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ในปี 2050 บางเมืองอย่างเช่น

ลอนดอนจึงออกกฏหมาย อาทิ การเก็บเงินค่าจราจรหนาแน่นในเขตพื้นที่ที่มีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่ำเป็นพิเศษ และประเทศอังกฤษจะไม่อนุญาตให้รถใหม่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลในปี 

2035 อีกทั้งยังมีแผนเรื่องสิ่งแวดล้อมชื่อว่า เขตท้องถิ่นปลอดก๊าซเรือนกระจก (local zero-

emission zones) ที่จะเกิดขึ้นปี 2025 และจะขยายออกไปใช้ทั่วทั้งเมืองด้วย โดยกลุ่ม London 

Cycling campaign ได้กล่าวว่า หากจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิลงเป็นศูนย์ในปี 

2050 นั้น ต้องลดการเดินทางโดยรถยนต์ลงเกือบ 60% ภายในปี 2035 โดยรถยนต์ทุกคันต้อง

เป็นรถยนต์ที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำด้วย 

 สภาอาคารเขียวของประเทศอังกฤษ หรือ UK Green Building Council ระบุว่าการ

ก่อสร้างถือเป็นสัดส่วนประมาณ 40 % ของการเกิด carbon footprint ในประเทศอังกฤษ จึง

เป็นอีกแง่มุมที่ควรคำนึงถึง ได้มีการศึกษาวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเท่า

ไหร่ในแต่ละตารางเมตร ผลการศึกษาพบว่า กระจกและเหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างที่ปล่อยคาร์บอน

มากที่สุด วัสดุที่ปล่อยปริมาณคาร์บอนต่ำคือไม้ ส่วนไม้แปรรูป CLT (cross-laminated timber) 

เป็นวัสดุที่ปล่อยคาร์บอนติดลบ (เนื่องจากมันดูดซับคาร์บอนมากกว่าปล่อยคาร์บอน) ต้นไม้เหล่านี้

สามารถดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นอกจากนี้ไม้แปรรูป CLT 

ยังแข็งแรงพอที่จะใช้เป็นโครงสร้างของอาคาร ก่อสร้างได้รวดเร็วและลดปริมาณขยะจากการสร้าง

ได้ แต่ประเทศอังกฤษยังห้ามไม่ให้ใช้ไม้ในการก่อสร้างตึกสูง อย่างไรก็ตามกำลังมีการออก

แคมเปญที่กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการใช้ไม้ในการต่อสู้กับวิฤกตการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ 

 นอกเหนือจากการใช้วัสดุที่ปล่อยคาร์บอนต่ำทดแทนแล้ว การใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถใช้

ซ้ำได้หรือการก่อสร้างด้วยการต่อเติมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้

อีกทางหนึ่ง รวมถึงการพัฒนาระบบพลังงานภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ และการใช้ฉนวนกัน

ความร้อนก็เป็นตัวแปรสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนจากอาคารด้วยเช่นกัน 

 การจัดตั้งกองทุนการเงินเพื่อบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Home Finance) 

มูลค่า 5 ล้านปอนด์ เพื่อนำร่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อสีเขียวเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้

นโยบายการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนการใช้พลังงานในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ออก
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มาตรการจูงใจเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อสิ่ง

แวดล้อมมากขึ้น 

 การออกกฎเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance Education 

Charter) เพื่อกำหนดให้หลักสูตรและวุฒิการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาคการเงินต้องมีการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพมีความพร้อมใน

การดำเนินตามยุทธศาสตร์ 

 กำหนดให้การทำงานและการออกกฎเกณฑ์ใดๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ต้องคำนึง

ถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้รวมถึง Prudential 

Regulatory Authority (หน่วยงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจการเงิน), 

Financial Conduct Authority (หน่วยงานกำกับเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเงิน) และ 

Financial Policy Committee (คณะกรรมการนโยบายการเงิน) 
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5. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

เรียบเรียงโดย มินตรา ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชำนาญการ (กสอ.) 

 ถ้าจะพูดถึงประเทศที่มีนโยบายพลังงานที่โดดเด่นที่ไม่ใช่

ประเทศมหาอำนาจ ก็ต้องนึกถึงประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 

ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี

สภาพอากาศที่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีจำนวนประชากรต่อ

สัดส่วนพื้นที่ต่ำ แต่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเพียบ

พร้อมทั้งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในบทความฉบับนี้จะพูด

ถึง สาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

ที่มีนโยบายพลังงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ 

5.1 ก้าวไปสู่การพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืน 

 สาธารณรัฐฟินแลนด์มีขนาดพื้นที่ 338,455 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน 

ในปี ค.ศ. 2020 มีการใช้พลังงานรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 1.277 ล้าน เทระจูล (TJ) หรือประมาณ 

30,500 ktoe โดยใน 3 ปีหลัง มีอัตราการใช้พลังงานน้อยลง และยังมีอัตราการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึงเกือบร้อยละ 50 ตั้งแต่ ค.ศ. 2010 จากรูปที่ 1 อตัราการใชพ้ลงังานจะเหน็

ไดว้า่สาธารณรัฐฟินแลนด์พึ่งพา 3 แหล่งพลังงานหลัก เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และ

พลังงานทดแทน  
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รูปที่ 1 อัตราการใช้พลังงานและค่าการปล่อย CO2 ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ระหว่าง  

ค.ศ. 1990 – 2020 (ที่มา : Official Statistics of Finland : Energy supply and consumption) 

 ระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมาสาธารณรัฐฟินแลนด์มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อ

เนื่อง ซึ่งส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปีเทียบกับพลังงาน

จากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใน ค.ศ. 2020 พลังงานทดแทนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 41 ของพลังงานทั้งหมด 

ถ้าหากรวมพลังงานนิวเคลียร์อีกร้อยละ 19 จะทำให้สาธารณรัฐฟินแลนด์มีอัตราการใช้พลังงาน

สะอาดที่ร้อยละ 60 อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐฟินแลนด์ยังนำเข้าพลังงานไฟฟ้า 1,285 ktoe หรือ

ประมาณร้อยละ 4 

  

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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รูปที่ 2 อัตราการใช้พลังงานสะอาด ของสาธารณรัฐฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 2020 ที่มาข้อมูล : Official 

Statistics of Finland : Energy supply and consumption 

 จากสถิติการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนในสาธารณรัฐฟินแลนด์ เกิดจากการผลักดันอย่างมี

ประสิทธิภาพของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลในทุกสมัยให้ความสำคัญกับ

พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ออกนโยบายที่มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทนและลดบทบาทของพลังงาน

จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งในส่วนของการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และกลไกทางการเงิน 

เป็นต้น  

 ในปี ค.ศ. 2019 รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์โดย กระทรวงเศรษฐกิจและแรงงาน (Ministry 

of Economic Affairs and Employment) ร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแผนบูรณ

าการด้านพลังงานฉบับใหม่ Finland’s Integrated Energy and Climate Plan 2019 เป็นการปรับ

เป้าหมายและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้เป็นไปตามข้อตกลง EU’s 

2030 Energy and Climate ซึ่งเป็นการปรับเป้าหมายให้ท้าทายขึ้น โดยได้ตั้งกรอบการดำเนิน

กิจกรรมเป็น 5 มิติ ตามที่สหภาพยุโรป (EU) ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

1. การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
3. ความมั่นคงด้านพลังงาน  
4. การซื้อ/ขาย พลังงาน  
5. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการแข่งขัน  

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 36



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 สหภาพยุโรปได้กำหนดให้สาธารณรัฐฟินแลนด์ปรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 

ค.ศ. 2030 เป็นร้อยละ 39 เทียบกับปีฐาน ค.ศ. 2005 พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นร้อย

ละ 51 จากพลังงานทั้งหมด โดยในภาคขนส่งต้องมีสัดส่วนพลังงานทดแทนที่ร้อยละ 30 ทั้งนี้ 

สาธารณรัฐฟินแลนด์ยังคงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนของการผลิตพลังงาน 

ระบบการส่งพลังงาน และการใช้พลังงาน โดยในภาพรวมได้ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 

ค.ศ. 2030 ไว้ไม่เกิน 290 TWh หรือประมาณ 24,935 ktoe ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าและพลังงานความ

ร้อนต้องเป็นการผลิตที่แทบจะปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย    

 สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้ประกาศใช้กฎหมายเพื่อยุติการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานในปี 

ค.ศ. 2029 และรัฐบาลยังได้เล็งเห็นถึงการยุติการใช้น้ำมันเพื่อผลิตความร้อนในลำดับต่อไป ทั้งหมดนี้ 

คือแผนระยะ 10 ปี ที่จะดำเนินการสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของ

ประเทศไปสู่ในการตั้งเป้าหมายด้านพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งก็คือลดอัตราการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 80 – 95 เทียบกับปีฐาน ค.ศ. 2005 

 อีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของสาธารณรัฐฟินแลนด์ คือการตั้งเป้าหมายไปสู่ประเทศที่มีความ

เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี ค.ศ. 2035 และมีเป้าหมายต่อไปคือการเป็นประเทศ

ที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นลบ (Carbon Negative) โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินมาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมกับปกป้องและเพิ่มจำนวน Carbon Sinks ใน

ประเทศ (Carbon Sinks คือ แหล่งธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ทะเล และพื้นดิน ที่ช่วยในการดูดซับและกัก

เก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจก)  
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รูปที่ 3 นอกจากมาตรการที่จะลดการปล่อย CO2 แล้วการเพิ่ม Carbon Sinks เพื่อการดูดซับและกัก

เก็บ CO2 เป็นมาตรการสำคัญในการก้าวไปสู่ Carbon Neutral ที่มา : Acciona https://

www.activesustainability.com 

 ในการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้กำหนดกลุ่มการดำเนินงาน

เป็น 6 สาขา โดยในแต่ละกลุ่มจะมีมาตรการหลักและมาตรการย่อยที่หลากหลายเพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สาขา มาตรการ
แหล่งพลังงาน • ภาษีพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

• ข้อตกลงและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
• การส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม 

1. การส่งเสริมพลังงานลม 
2. การส่งเสริมชีวมวล การปลูกพืชพลังงานต่าง ๆ 
3. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ 
4. การส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ 

• การยุติการนำถ่านหินมาผลิตพลังงาน
อุตสาหกรรม • ภาษีพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

• ข้อตกลงและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
• การตรวจสอบการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม 
• การดำเนินการและปรับปรุงการบังคับใช้กฎระเบียบกลุ่มก๊าซฟูลออริ

เนต(Fluorinated gases) เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เฉพาะกลุ่มสาร
ที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน  พร้อมกับจัดทำเกณฑ์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

• การใช้ของเหลวชีวภาพ (bioliquids) ในเครื่องจักรและอุปกรณ์

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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 ถ้าให้เปรียบเทียบกับประเทศไทย สาธารณรัฐฟินแลนด์อาจมีการพัฒนาในหลายประเด็นด้าน

พลังงานที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศที่เพียบพร้อมไปด้วย

แหล่งพลังงานทดแทน และประชากรที่จำนวนไม่มาก ส่งผลให้ความต้องการการใช้พลังงานไม่สูงเท่า

ประเทศไทย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน มีการออกกฎ

ระเบียบที่ทันต่อสถานการณ์และการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่

ภาคธุรกิจและภาคประชาชนควรได้รับจากการดำเนินนโยบาย ทำให้การดำเนินมาตรการต่าง ๆ เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

คมนาคม • ภาษีพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
• การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า 
• การส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในการขนส่งทางบก 
• พัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในยานยนตร์ 
• พัฒนาพลังงานในระบบคมนาคม

บ้านอยู่อาศัย
และการบริการ

• ภาษีพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
• การให้ข้อมูลด้านพลังงานให้กับผู้บริโภค และการรณรงค์ด้านการใช้

พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การออกแบบระบบนิเวศและการติดฉลากพลังงาน 
• การออกแบบอาคารและการบริหารจัดการ และใบรับรองพลังงาน

สำหรับอาคาร
ขยะ/ของเสีย • ภาษีขยะ 

• กฎระเบียบของบรรจุภัณฑ์และการกำจัดของเสีย 
• กฎระเบียบของพื้นที่ในการจัดการขยะแต่ละประเภท

เกษตรกรรม • ภาษีพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
• ข้อตกลงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการเกษตรและโครงการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
• การพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกร 
• การส่งเสริมการใช้ดินอินทรีย์ 
• การส่งเสริมการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ
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 อีก 9 ปี ในวันที่สาธารณรัฐฟินแลนด์จะยุติการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงาน เพื่อที่จะเป็น

ผู้นำในการก้าวไปสู่ประเทศ carbon neutral ประเทศแรก ๆ ของโลกในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งจะเป็นก้าว

กระโดดที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนของมวลมนุษย์ 
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https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/situation_energetique_de_la_finlande.pdf
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6. เยอรมนีกับการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานเพื่อก้าวสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอน 

เป็นศูนย์ ด้วยนโบายสุดโต่ง “Energiewende” 
เรียบเรียงโดย ชเนตตี ศรีคำ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (กวค.) 

 เยอรมนีเป็นประเทศที่มุ่ งมั่นในการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทน จนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ

การใช้พลังงานสะอาดในโลก โดยเยอรมนีเริ่มต้นนโยบายการ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างสุดโต่งนับตั้งแต่ปี 1970 จากนั้นก็

ทำการขับเคลื่อนด้วยแผนภายใต้ชื่อ “Energiewende” หรือ 

“Energy transition” มีเป้าหมายหลักคือการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างพลังงานของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ

สังคมปลอดพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Free) โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแบบองค์รวมและบูรณาการ

เป้าหมายของ “Energiewende” เพื่อให้เกิดการผสมผสานการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบ การลด

การปลดปล่อยคาร์บอนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคงด้านพลังงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในระบบ

โครงสร้างพลังงานของประเทศ  

 เยอรมนีมีความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไปพร้อมกับการปลด

เกษียณเหล่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมด ในปี 2022 และ 2038 ตามลำดับ 

เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม The Climate Action Plan 2050 ซึ่งเยอรมนีตั้งเป้า

หมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างท้าทาย โดยตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อย 

40% ภายในปี 2020, 55% ภายในปี 2020, 70% ภายในปี 2040 และ 80-95% ภายในปี 2050 

โดยเปรียบเทียบกับอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 1990  

 ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าความมุ่งมั่นสุดโต่งของเยอรมนีนั้นส่งผลอย่างไรต่อประเทศใน

ด้านพลังงานบ้าง โดยเฉพาะในปี 2020 ที่ผ่านมา และเราจะสามารถหยิบยกประเด็นไหนมาปรับใช้กับ

ประเทศของเราได้บ้าง 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 41
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6.1 ความสำเร็จด้านพลังงานทดแทนของเยอรมนี 

 จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเยอรมนีประสบความสำเร็จในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่างมาก

นับตั้งแต่ปี 2000-2020 โดยในปี 2020 มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในพลังงานขั้นสุดท้ายถึง 

19.6% ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 18% ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า มีการนำพลังงานหมุนเวียนไป

ใช้ถึง 45.4% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 10.4% ถึงแม้ว่าเยอรมนีบรรลุเป้าหมายได้ในปี 2020 แต่ยัง

มีเป้าหมายในปี 2030 ซึ่งมีความท้ายทายเป็นอย่างมากรออยู ่ 

ภาพที่ 1 สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และการใช้ไฟฟ้า 

(Renewable energy share in gross final energy consumption and gross 

electricity consumption) ตาม Renewable Energies Act (EEG) 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 42
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รูปที่ 2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 1990-2020  

(Gross power production in Germany 1990-2020, by source) (ที่มา: BDEW, 2020) 

 รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือ ลิก

ไนท์ นิวเคลียร์ และถ่านหิน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนของ

เยอรมนีทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนทำให้ในปี 2020 แหล่งเชื้อ

เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าคือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการใช้ ลิก

ไนท์ นิวเคลียร์ และถ่านหิน รวมกันเสียอีก 

 โรงไฟฟ้าลิกไนท์และถ่านหินมีจำนวนน้อยลงกว่าครึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และการใช้ถ่านหิน

แข็ง (Hard coal) และลิกไนท์ (Brown coal) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ 13.7% และ 

6% ตามลำดับ ในปี 2020 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการพลังงานที่ลดลงและการเปลี่ยนไปใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแทน อีกทั้งการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon price) ที่ค่อน

ข้างสูง ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยกเลิกโรง

ไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น เยอรมนีได้มีการถอดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Philippsburg II ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 

1.4 GW ออกจากระบบ มีผลทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลดลง 12.3% ในปี 

2020 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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ภาพที่ 3 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเยอรมนีในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2020 แบ่ง

ตามชนิดเชื้อเพลิง (ที่มา: Fraunhofer ISE, 2020) 

(Power generation in Germany, January-June 2020) 

 ในปี 2020 พลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกำลังการผลิต

สูงสุด 75.05 TWh และพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอีกแหล่งหนึ่งที่ผลิตไฟฟ้า

ให้แก่ประเทศเยอรมนีมีกำลังการผลิต 27.87 TWh (ภาพที่ 3) เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้เยอรมนีมีการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้ากันมาเนื่องมากจากราคาต้นทุนและราคาซ่อมบำรุงของระบบ

พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2010 (ภาพที่ 4) อย่างไรก็ตาม

นโยบายการผลักดันพลังงานหมุนเวียนด้วยแนวทางที่เยอรมนีทำนี้กลับทำให้เยอรมนีเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่มีค่าไฟฟ้าสูงที่สุดในโลก เนื่องจากกฎหมาย Act on Granting Priority to Renewable 

Energy Sources (EEG) กำหนดไม่ให้รัฐบาลรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ดังนั้นภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจึง

ตกไปยังผู้ซื้อไฟฟ้า แต่กฎหมายดังกล่าวก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้รับซื้อไฟฟ้าใน

ราคาที่ถูกลง โดยการกำหนดโควตาและทบทวน Feed-in-Tariff ด้วยนโยบายการส่งเสริมจูงใจผู้

ประกอบการให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2018 ผู้ประกอบการต้องจ่าย

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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เงินให้ประชาชนเพื่อใช้ไฟฟ้าเนื่องจากมีไฟฟ้าเหลือในระบบมากเกินไป ทำให้เยอรมนีต้องทบทวนการ

ส่งเสริมอีกครั้ง 

 

ภาพที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ

ระบบเก็บกับพลังงาน ต่อ 1 หน่วย ($/MWh) (ที่มา: BNEF 2020) 

6.2 เส้นทางสู่สังคม Carbon neutral ของเยอรมนี 

 ข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมเยอรมนีระบุว่า เยอรมนีสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2020 เยอรมนีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 739 ล้านตัน ซึ่ง

น้อยกว่าปี 2019 ถึง 71 ล้านตัน ถือเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นปีทีมีอัตราการปลด

ปล่อยน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 แต่เมื่อมีการพิจารณาผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การที่

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี้ ซึ่งถือว่าเยอรมนีประสบความสำเร็จ

เกิดคาดเนื่องจากทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40% อันที่จริงแล้วหากไม่นับผลกระทบที่เกิดจากการ

แพร่ระบาด COVID-19 เยอรมนีจะสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพียง 57 ล้านตัน 

CO2eq หรือคิดเป็น 37.8% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการปลดปล่อยในปี 1990 เหตุผลสำคัญที่ทำให้

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมีนัยสำคัญครั้งนี้คือ การลดปริมาณการใช้ถ่านหิน

ในการผลิตไฟฟ้า ลดการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริมาณการใช้รถใช้ถนนที่ลดลง และฤดูหนาวที่

ค่อนข้างอบอุ่น แต่คาดว่าอัตราการปลดปล่อยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 

2021 

 

ภาพที่ 5 แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเยอรมนี แบ่งตามกลุ่ม  

(ที่มา: UBA, 2021) 

 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของประเทศเยอรมนีในด้านพลังงานหมุนเวียนนี้คือการวางแผนที่ดีและ

การสนับสนุนที่จริงจังทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจากเงื่อนไขต่างๆ ของรัฐบาลเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่กระตุ้น

ให้นักธุรกิจและบริษัทต่างๆ สนใจที่จะลงทุนในพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นเจ้าของพลังงานหมุนเวียน

เยอะขึ้น จากความสำเร็จของเยอรมนีนี้หลายๆ ประเทศได้นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ประเทศของตน

ได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความเถียรภาพด้านพลังงานในประเทศแล้ว มันยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ

เรื่อนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนในปัจจุบันด้วย 

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 46
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7. จีนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

เรียบเรียงโดย กิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 

ในปี 2019 ประเทศจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก

ที่สุดในโลก มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นรวมกัน 

ประเทศจีนเป็นผู้นำโลกในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และยาน

ยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามจีนก็เป็นประเทศที่ใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก 

ประเทศจีนได้มีการประยุกต์ใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์ป่าที่

เข้มข้ม แต่ด้วยเศรษฐกิจที่โตเร็ว ทำให้อัตราการขยายตัวของโรงไฟฟ้า

ถ่านหินโตตามไปด้วย ปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มใช้แผน 5 ปี ฉบับที่14 (2021-2025) ซึ่งรัฐบาลจีนจะ

มุ่งเน้นไปที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะมีแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม บทความนี้จะพูดถึงนโยบายของจีนเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลปี 2019 

และช่วงเริ่มต้นของวิกฤติโควิด-19 และเครื่องมือหลักของรัฐบาลจีนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศผู้ปล่อย CO2 รายใหญ่ 

7.1 เบื้องหลังของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจีน 

 ในปี 2019 ประเทศจีนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 27% ของทั้งโลก อเมริกาเป็นที่ 

2 คือประมาณ 13 % สัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีนจะอยู่ในช่วง 24-27% และมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก   รายปีก็ไม่ใช่ตัวชี้วัด

แต่เพียงอย่างเดียว ประเทศจีนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม ประมาณ 14% ของทั้งโลกใน

หลายศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของอเมริกา (เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกจะอยู่ในชั้น

บรรยากาศเป็นศตวรรษหลังจากถูกปลดปล่อย) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวของจีนในวันนี้

ยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่อเมริกาปลดปล่อย  

 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อหัวของประเทศผู้ปล่อย CO2 รายใหญ่ จากปี 1985 ถึง 

2011 GDP และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของจีนมีค่าใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นในปี 

2011 การเพิ่มขึ้นของ GDP และการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ก็เริ่มห่างกัน โดย GDP      

โต 7.5% ต่อปี และการเพิ่มขึ้นของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 1.5% ต่อปี ในไตรมาศ

แรกของปี 2020 มีการล๊อคดาวน์ประเทศจีนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การปลดปล่อยก๊าซ

คณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนเพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 48



ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของจีนลดลง 8% ในขณะที่ GDP ลดลง 6.8% ซึ่งเป็นการตกลงครั้งแรกของ GDP 

ในรอบ 40 ปีก ารปล่อย CO2 เทียบกับ GDP 

7.2 เป้าหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 

รัฐบาลจีนได้ประกาศเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 เป้า คือ 

1. การทำให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สูงสุดในปี 2030 และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อ

ให้บรรลุผลที่เร็วขึ้น 

2. ทำให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อหน่วย GDP ลดลง 60-65% เทียบกับปี 

2005 ภายในปี 2030 (หมายเหตุ ในปี2019 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อหน่วย 

GDP น้อยกว่าปี 2005 52 % และพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล 14.9% 

3. เพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลประมาณ 20 % ภายในปี 2030 

4. เพิ่มพื้นที่ป่า 4.5 พันล้านลูกบาศก์เมตรเทียบปี 2005 ภายในปี 2030 

 เป้าหมายถูกกำหนดออกมาใน NDCs ที่ประเทศจีนส่งให้ UNFCCC ซึ่งประเทศจีนอยู่ในข่ายที่

จะบรรลุทุกเป้าหมาย หลายๆการวิเคราะห์ประเมินว่า จีนจะบรรลุเป้าหมายแรกก่อนปี 2030 เป้าที 

2-3 เป็นไปได้ถ้าเทียบกับเทรนปัจจุบัน และเป้าหมายสุดท้ายได้บรรลุไปแล้วในปี 2019 จีนบรรลุเป้า

หมายจากการมีนโยบายซึ่งประกอบด้วย แผน 5 ปี ข้อกำหนด เอกสารคำแนะนำ และการสนับสนุน

ทางการเงิน แต่สิ่งที่เป็นเครื่องมือธรรมดาที่สุดคือ กำหนดเป้าหมายลงสู่จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการ

พัฒนาและปฏิรูปประเทศของจีน NDRC และสำนักงานสถิติมีรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทุกปี 

7.3 ถ่านหิน 

 ในปี 2019 ประเทศจีนบริโภคถ่านหินมากกว่าทั้งโลกรวมกัน โดย 20% ของการปลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของทั้งโลกมาจากการเผาไหม้ถ่านหินในจีน นโยบายถ่านหินของจีนเป็นหัวใจ

สำคัญ ในการสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การบริโภคถ่านหินเพื่อเป็นพลังงานขั้นต้นใน

จีนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา การลดลงล่าสุดจาก 62% ในปี 2016 มาเป็น 60.4% 

ในปี 2017 มาเป็น 59% ในปี 2018 และ 57.7% ในปี 2019 อย่างไรก็ตามการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

จำนวนมากยังคงมีอยู่ ด้วยกำลังผลิตใหม่ที่ 30-37 GW ในปี 2019 และอีก 100 GW กำลังก่อสร้างใน

ปี 2020 ในเดือนมีนาคม 2020 จีนอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินไป 8 GW มากกว่าที่อนุมัติในปี 2019 

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการลดการบริโภคถ่านหินจำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วย 
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1. แผน 5 ปี มีเป้าหมายในการลดการใช้ถ่านหินเป็นพลังงานขั้นต้น 

2. มีการลงทุนขนาดใหญ่ในการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ความ

ร้อนในแถบภาคเหนือของจีน 

3. มีมาตรฐานการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สำหรับโรงไฟฟ้า 

4. รัฐบาลกลางมี “ระบบ Stoplight” เพื่อควบคุมการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่  

 กำลังผลิตของโรงไฟฟ้าถ่านหินในจีนในปี 2019 มีประมาณ 1,040 GW ขนาดกำลังผลิตใน

แผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2020 คือ 1,100 GW สภาการไฟฟ้าและระบบสายส่งแห่งรัฐ 

ได้เสนอให้มีการอนุมัติโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง 1,300 GW ภายในปี 2030  

7.4 พลังงานทดแทน 

 ประเทศจีนเป็นผู้นำการใช้พลังงานทดแทนโลก คิดเป็นปริมาณกำลังผลิต 3 เท่าของประเทศ

อื่น ในปี 2019 พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นในโลกเป็นของจีนถึง 36% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไฟฟ้าพลัง

น้ำถือเป็นแหล่งพลังงานหลักในประเทศจีน และพลังงานลมและแสงอาทิตย์ก็เติบโตอย่างเห็นได้ชัด 

โดยในปี 2019 จีนใช้พลังงานทดแทนประมาณ 1 ใน 4 ของพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งมาจากน้ำ 

18% จากลม 5.5% และ 3% จากพลังงานแสงอาทิตย์ รัฐบาลจีนกำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ

พลังงานทดแทนโดย เลิกใช้มาตรการ Feed in tariff กับพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งทำในช่วง 10 

ปีที่ผ่านมา โดยหันมาใช้วิธีการประมูล (โควตาการใช้พลังงานทดแทน) ซึ่งจะต้องมีบริษัทพร้อมซื้อ

พลังงานขั้นต่ำจากพลังงานทดแทน 

 พลังงานน้ำ เมื่อสิ้นปี 2019 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีไฟฟ้าพลังน้ำ ประมาณ 356 GW มากกว่า

ประเทศอื่นประมาณ 3 เท่า รัฐบาลจีนมีความมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศ 

โดยก่อสร้างเขื่อน Three Gorges ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเริ่มก่อสร้างในปี 

1980 และใช้งานได้ปี 2012 ด้วยกำลังผลิต 22.5 GW 

 พลังงานลม เมื่อสิ้นปี 2019 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 210 GW 

มากกว่าประเทศอื่น 2 เท่า ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนก็ยังเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม

มากที่สุด 26 GW เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อนหน้านั้น  การลดลงของการผลิตไฟฟ้าเป็นสิ่งท้าทายใน
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อุตสาหกรรมพลังงานลม ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีในปี 2019 การลดลงของการผลิตพลังงานลมมี

อัตรา 4% ตกจาก 15% ในปี 2015 

 พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อสิ้นปี 2019 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ 205 GW มากกว่าประเทศอื่น 3 เท่า ในปีที่ผ่านมาประเทศจีนก็ยังเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 30 GW ลดลง 32% จากปีก่อนหน้านั้น จีนเป็นผู้ผลิตแผงโซล่าร์

เซลรายใหญ่ โดยประมาณ 80% ของโมดูลทั่วโลก อัตราการลดลงของพลังงานสงอาทิตย์ประมาณ 

2% ในไตรมาศแรกของปี 2020 กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในจีนตกลง 8% เนื่องจากปัญหาโคโรน่า

ไวรัส การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลเพิ่มขึ้น 12% เนื่องมาจากกำลังผลิตใหม่ 30 GW ที่เพิ่มเข้ามาในปี 

2019  

7.5 โปรแกรมการซื้อขายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 

 รัฐบาลกลางของจีนกำลังดำเนินการออกโปรแกรมการซื้อขายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อาคาร

ของโครงการต้นแบบใน 8 เมืองใหญ่ ในรอบแรกจะครอบคลุมภาคพลังงาน เมื่อใช้งานเต็มที่แล้วจะ

ครอบคลุม 5 GT ต่อปี มากกว่าการซื้อขายคาร์บอนในโลก รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนในการ

พัฒนาการซื้อขายคาร์บอนในปี 2011 หลายปีต่อจากนั้น โครงการต้นแบบถูกทำในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ โฉง

ชิ่ง เซิ่นเจิ้น หูเป่ย เทียนจิน กวางตุ้ง และฟูเจี้ยน  

7.6 ยานยนต์ 

 ยานยนต์ผลิตก๊าซเรือนกระจก 8% ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นต่อปี ยานยนต์ก็เป็นส่วน

สำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษในเมืองถึงแม้จะน้อยกว่าถ่านหินก็ตาม ในปี 2019 มีการขายรถยนต์ในจีน 

25.8 ล้านคัน การขายลดลงปีต่อปีราว 8% อัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 

5.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ซึ่งดีกว่าในอเมริกาและออสเตรเลีย แต่น้อยกว่ายุโรปและญี่ปุ่น ในปี 

2019 มีรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบไฟชาร์ตขายได้ประมาณ 1.2 ล้านคัน ซึ่งมากกว่าทั้งโลกรวมกัน การ

ขายเพิ่มขึ้น 7% ต่อปี 98% ของรถบัส 500,000 คัน บนโลกอยู่ในประเทศจีน รัฐบาลจีนสนับสนุน

รถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊คเป็นอย่างมากโดยมีเป้าหมายให้มีรถยนต์ไฟฟ้า 5 ล้านคันในปี 2020 มี 

โควต้ารถไฟฟ้าสำหรับโรงงานและการนำเข้าสนับสนุนโรงงานจีน ให้โบนัสถ้าทำประสิทธิภาพได้ตาม

มาตรฐาน ยกเว้นภาษี การประมูลภาครัฐและสนับสนุนการสร้างสถานีชาร์ต ในหลายจังหวัด

สนับสนุนรถไฟฟ้าด้วยการให้สิทธิพิเศษในการได้ป้ายทะเบียน ในครึ่งแรกของปี 2020 รัฐบาลกลาง
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และรัฐบาลท้องถิ่นได้บังคับใช้นโยบายส่งเสริมรถไฟฟ้ารวมไปถึงการขยายการช่วยเหลือและโควต้า

การได้ทะเบียน  

7.7 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 ประเทศจีนมีโรงไฟฟ้า 48 โรง เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอเมริกาและฝรั่งเศส ใน 13 โรง

ไฟฟ้าที่เปิดในปี 2018-2019 เป็นของจีน 9 โรงไฟฟ้า ในปี 2019 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิดเป็น 4.6% 

ของไฟฟ้าในจีนทั้งหมด ขยับจาก 4% ในปี 2018 และ 3.8% ในปี 2017 ประเทศจีนมีแผนจะขยาย

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างก็ไม่ได้เป็นไปตามแผน 5 ปีฉบับที่ 13 ซึ่งจะสร้าง 58 

GW โดยในเดือนมิถุนายน 2020 จีนมีกำลังผลิตรวม 48 GW และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 GW รัฐบาล

จีนสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จีนนำเข้าเทคโนโลยีจากอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ฝรั่งเศส 

และตั้งเป้าจะผลิตเองภายในประเทศ ถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ทั้งหมดจะช่วย

ลดคาร์บอนได้ 336 MT ต่อปี คิดเป็น 3% ของการปลดปล่อยคาร์บอนในจีน และ 1% ของทั้งโลก 

7.8 เส้นทางสายไหม Belt and Road Initiative 

 BRI เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทีใหญ่มาก ประเทศจีนได้จัดสรรเงินลงทุน สินค้า

และบริการให้กับหลายพันโครงการในสิบกว่าประเทศ และรัฐบาลจีนก็ได้มีความตกลงทวิภาคี กับ 

120 ประเทศในการทำโครงการ BRI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมหาศาลต่อ

โครงการ BRI โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โครงการในภาคพลังงานเป็นส่วนสำคัญใน

โครงการ BRI โครงการเหล่านั้นประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ และพลังงาน

ทดแทน โครงการ Green belt and road ได้มีการสนับสนุนโครงการไฟฟ้าสีเขียว ความเย็นสีเขียว 

การเงินสีเขียว เป็นต้น บริษัทจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ก่อสร้าง และสนับสนุนทางการเงินใน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก จากการศึกษาพบว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 100 GW ที่จีนมี

ส่วนร่วม ในปี 2019 และยังสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในฟิลิปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ 

ปากีสถาน เคนยา โมแซมบิ มาลาวี แอฟริกาใต้ ซิมบัฟเว และเซอร์เบีย ซึ่งกระทบอย่างมากต่อการ

เพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 
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8. จากปารีสสู่นิวเดลี :การแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของอินเดีย 

เรียบเรียงโดย กิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน 

8.1 ภาพรวมของประเทศอินเดีย 

 อินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 3 ของโลก 

โดยในปี 2019 อินเดียปล่อยก๊าซเรือนกระจก 132 ล้านตันคาร์บอนได

อ๊อกไซด์ อินเดียมีความมุ่งมั่นที่จะลดเข้มของการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้ได้ 33-35% ภายในปี 2030 เทียบกับระดับในปี 2005 การ

ปลดปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกต่อ GDP อยู่ในระดับต่ำที่ 1.94 ตันต่อหัว 

ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยโลกที่ 4.2 ตันต่อหัว แต่มีแนวโน้มใน

การปลดปล่อยมากขึ้น อินเดียมีการเติบโตของ GDP เฉลี่ย 6.7%  ในปี 

2020 กำลังผลิตพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม และ ชีวมวล) คิดเป็น 24% ของการผลิตไฟฟ้า

ทั้งประเทศ ถ้าคิดรวมไฟฟ้าพลังน้ำและนิวเคลียร์ด้วยจะรวมเป็นพลังงานหมุนเวียน 38% ของสัดส่วน

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (Source:EIA) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพลังงานหมุนเวียนโตเร็ว

มากโดยเพิ่มขึ้น 11 % ภายในเวลา 5 ปี ในขณะที่พลังงานความร้อนยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของ

อินเดีย โดยสัดส่วนของพลังงานความร้อนลดลง 8% จาก 70% เหลือ 62% และอินเดียก็มีแผนที่จะ

สร้างที่ทิ้งคาร์บอนให้ได้  2.5-3 พันล้านตัน โดยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเพียง 5,188 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น

ที่ทิ้งคาร์บอน 42.6 ล้านตัน 

8.2 ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับสภาวะอากาศ 

 พลังงานหมุนเวียนเติบโตเร็วมากโดยเพิ่มจาก 13% (36 GW) ในปี 2015 มาเป็น 24% 

(88GW)  ในปี 2020 ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนลดลงจาก 70% มาเป็น 62% ประเทศ

อินเดียเป็นประเทศที่มีค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกที่สุดในโลกคือประมาณ 0.0316 USD ต่อ

หน่วย อินเดียลงทุน 1.4 พันล้านในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสิ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น สถานีชาร์ต มีการใช้ ECBE หรือ Building code ใน 13 รัฐ โดยมี 4 รัฐที่อยู่ในช่วงการมี

ร่างข้อกำหนด และ 5 รัฐที่บังคับใช้แล้วตามกฎหมาย อินเดียกำหนดให้ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับ

อากาศไว้ที่ 24 องศาเซลเซียส  
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8.3 สิ่งที่อินเดียดำเนินการ 

 แผนปฏิบัติการแห่งชาติของอินเดียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภารกิจ 8 

ประการ โดยเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่

ยั่งยืน, น้ำ, ระบบนิเวศน์, พื้นที่ป่า, เกษตรยั่งยืน, และงานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม แผนปฏิบัติ

การแห่งชาติของอินเดีย ได้กำหนดภารกิจในการส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน

ก็สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  

8.4 นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียน 

 พลังงานหมุนเวียนในพลังงานขั้นต้นของอินเดียจะเป็นการใช้ชีวมวลแบบดั้งเดิมสำหรับการใช้

ในครัวเรือนเป็นหลัก การใช้พลังงานชีวภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน

ประชากรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นมีแนวโน้ม

ที่ลดลงถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีการเพิ่มขึ้นของพลังงานน้ำ ลม และแสงอาทิตย์ก็ตาม ในปี 2017 มีพลังงาน

หมุนเวียนอยู่ 23% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้นของอินเดีย 

 ถึงแม้ว่าชีวมวลดั้งเดิมจะเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้นที่เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด 

แต่กลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือภาคผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน้ำ พลังงาน

ลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวภาพ ทั้งนี้ไฟฟ้าพลังน้ำถือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนที่ใหญ่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งในขณะนั้นถือเป็นสัดส่วน 40% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด แต่

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวภาพ เข้ามาทีบทบาทเป็นอย่าง

มาก โดยมีสัดส่วนที่ 16-17% สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของอินเดีย 

 อินเดียมีแผนที่จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 175 GW ภายในปี 2022 ซึ่งประกอบด้วย 

พลังงานแสงอาทิตย์ 100 GW พลังงานลม 60 GW ชีวะมวล 10 GW ไฟฟ้าพลังน้ำ 5 GW ในปี 2019 

อินเดียเพิ่มเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น 450 GW ภายในปี 2030 ซึ่งคิดเป็น 5 เท่าของ

กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปัจจุบัน และมากกว่ากำลังผลิตไฟฟ้าปัจจุบันทั้งหมดที่ 370 

GW โดยในปี 2020 อินเดียทำได้ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าคือ 88 GW หรือคิดเป็น 23.5% ของกำลังผลิต

ไฟฟ้าทั้งหมด 
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 8.4.1 พลังงานแสงอาทิตย์ 

 อินเดียมีเป้าในการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 GW ภายในปี 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของแผนระยะยาว ซึ่งอินเดียมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ 750 GW ในปี 2020 มีกำลังผลิตไฟฟ้า

จากแสงอาทิตย์ 35 GW โดยเป็นกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นมา 2.1 GW ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ 3 GW 

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นราคาที่ถูกที่สุดในโลกที่ 

0.0316 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อหน่วย บริษัทสัญชาติสเปน Solar park Corporacion Tecnologica ได้

งาน 2 GW ใน คานาตากา ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ 0.0436 

ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อหน่วย ซึ่งจะพบว่าราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกกว่าโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อน 20-30%  

 8.4.2 พลังงานลม 

 อินเดียมีเป้าที่จะติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 60 GW ภายในปี 2022 แบ่งเป็นบนดิน 55 GW 

ในทะเล 5 GW อินเดียเป็นอันดับ 3 ของโลกด้วยกำลังการผลิต 38 GW ในปัจจุบัน ซึ่งอินเดียมี

ศักยภาพพลังงานลมในทะเล 70 GW และพลังงานลมบนพื้นดิน 700-1500 GWการจะทำให้บรรลุผล

การใช้พลังงานหมุนเวียน 175 GW ภายในปี 2022 จะทำให้เกิดการจ้างงาน 300,000 อัตรา ดังนั้น

เพื่อให้มีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนอินเดียได้จัดตั้งศูนย์ทักษะด้านการ

ก่อสร้างอาชีพสีเขียว ภายใต้ภารกิจการพัฒนาทักษะแห่งชาติ ซึ่งศูนย์นี้ได้ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ด้าน

พลังงานทดแทน 2,400 คน มีการออกหนังสือ 14 เล่ม มีศูนย์ฝึกอบรมกว่า 330 ศูนย์ 

 ประชาชนของอินเดียมีไฟฟ้าใช้เกือบ 100% อย่างไรก็ตามมีการใช้น้ำมันดีเซลสำหรับการ

ชลประทาน และคิดเป็นต้นทุนการผลิตถึง 30-50% อินเดียมีปั๊มสูบน้ำ 30 ล้านแห่ง ใช้ไฟฟ้า 70% 

และดีเซล 30% อินเดียจึงได้ติดตั้งระบบโซล่าร์ชนิดขนานกับกริดขนาด 10 GW เพื่อที่จะติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ล้านเครื่อง และมีแผนจะติดตั้งอีก 1.5 ล้านเครื่อง สำหรับการใช้แก๊สใน

ครัวเรือน อินเดียมีโครงการจะใช้ LPG ไปทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวลของครัวเรือนประมาณ 70% ของ

ครัวเรือนในอินเดีย การใช้ไฟฟ้าของอินเดียอยู่ที่บ้านเรือนและอุตสาหกรรมประมาณ 70% โดย 30% 

เป็นของที่อยู่อาศัย และจะเพิ่มขึ้นเป็น 48% ในปี 2042 ซึ่งอินเดียมีการใช้ ECBC หรือ BEC ในไทย 

ในปี 2017 มีโครงการติดดาวให้โครงการที่อนุรักษ์ได้ดี และคาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้รวม 

3,453 TWh ในปี 2030 
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8.5 มาตรฐานมลพิษสำหรับยานยนต์ 

ภาคขนส่งของอินเดียมีการใช้พลังงาน 18% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด อินเดียใช้นโยบายน้ำมัน

ซัลเฟอร์ต่ำ (10 ppm) ในปี 2020 มีการขายรถยนต์ไฟฟ้า 246,000 คัน ในปี 2020 อินเดียให้การ

สนับสนุนโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เช่นกลไกภาษี ให้แรงจูงใจในการตั้งสถานีชาร์ต และ

ต้องการให้ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าครึ่งหนึ่งผลิตในอินเดีย ในแผนยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 2020 ตั้งเป้า

จะใช้รถยนต์ไฮบริดจ์ 6-7 ล้านคันภายใน 5 ปี และมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือโรงงานผู้ผลิต

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และในต้นปี 2020 รัฐบาลอินเดียได้ให้แรงจูงใจและอนุมัติให้ติด

ตั้งสถานีชาร์ตสาธารณะ 2,636 สถานี ได้มีการร่างนโยบายในระดับรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 
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จุลสารพลังงานทดแทน 
กรณีศึกษาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของภาคพลังงานเป็นศูนย์ 

(Carbon Neutrality) 
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“Climate change is 
a planetary crisis. 
We’ve got to act, 
and we have to 
act boldly” 

 - SEN. BERNIE SANDERS


