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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 

ชุดวิชา         นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 

หน่วยที่ 13     นโยบายดา้นพลังงานในบริบทโลก 

 

ตอนที ่ 

13.1 พัฒนาการแนวคิดและนโยบายพลังงานในบริบทโลก 

13.2 ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับนโยบายพลังงานในบรบิทโลก 

13.3 แนวโน้มและทิศทางนโยบายพลังงานในบรบิทโลก 

 

แนวคิด 

1.  พลังงานเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก ตั้งแต่ระดับจุลภาค  

จนถึงมหภาค การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายพลังงานของโลกมีส่วนส าคัญในการ

ก าหนดแบบแผนของการผลิตและการบริโภคพลังงาน รวมถึงส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อวิถีชีวิต

ของผู้คนจ านวนมากที่พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

2.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของโลก เป็นผลกระทบอย่างส าคัญจากความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจการเมืองและดุลยภาพของประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคพลังงาน ดังนั้น การก าหนด

นโยบายด้านพลังงานจึงสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองและการเมืองระหว่างประเทศระหว่าง

ประเทศและกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก 

3.  สถานการณ์และสภาพปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดนโยบายด้าน

พลังงานในอนาคต โดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มในการลดการพึ่งพ า

พลังงานจากฟอสซิลมาสู่พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการประหยัดพลังงาน ที่ผลักดันผ่านองค์กร

ระหว่างประเทศและประเทศมหาอ านาจ 

 

วัตถุประสงค ์

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 13 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและนโยบายด้านพลงังานกบัความเปลีย่นแปลงของ
สถานการณ์พลังงานโลก 
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2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสากรรมพลังงานกับผลกระทบที่มีต่อ
ประเทศไทยและสังคมโลก 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปญัหาของสถานการณ์พลังงานกบันโยบายด้านพลังงานทางเลือก 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

         1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13 

         2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 13.1-13.2 

         3. ปฏิบัติกิจกรรมตามทีไ่ด้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

         4. ศึกษาจากสื่อประกอบอ่ืน  ๆ (ถ้ามี) 

         5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13 

 

สื่อการสอน 

         1. เอกสารการสอน 

         2. แบบฝึกปฏิบัต ิ

         3. สื่อประกอบอ่ืน  ๆ (ถา้มี) 

 

การประเมินผล 

         1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

         2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 

         3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 13 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนท่ี 13.1 

พัฒนาการแนวคิดและนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
 

โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเรื่อง      

13.1.1 ที่มา ความหมาย และความส าคัญของนโยบายพลังงานในบริบทโลก 

13.1.2 พัฒนาการด้านพลังงานของโลกกับนโยบายพลังงาน 

13.1.3 แนวคิด ทฤษฎี ด้านนโยบายพลังงานที่ส าคัญ 

 

แนวคิด 

1. พลังงานและนโยบายด้านพลังงานเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญมาตั้งแต่กลางศตวรรษ
ที่ 18 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่น าไปสู่การใช้พลังงานในการ
ขับเคลื่อนเครื่องยนต์และเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง 

2. นโยบายด้านพลังงานมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านพลังงานของโลก อันอาจแบ่งออก
ได้เป็น 3 ช่วงหลักตามแหล่งพลังงานหลัก คือ ช่วงของถ่านหิน (กลางศตวรรษที่  18 ถึง
ทศวรรษ 1950) ช่วงของน้ ามัน (ทศวรรษ 1950 ถึงปัจจุบัน) และช่วงของพลังงาน
ทางเลือก (ทศวรรษท่ี 2000 ถึงปัจจุบัน)  

3. แนวคิดด้านพลังงานของโลกออกแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้พลังงานเป็นของ
รัฐ ที่ เน้นให้รัฐเข้ามามีบทบาทในตลาดพลังงานในฐานะทรัพยากรและสินค้าที่มี
ความส าคัญต่อความม่ันคง และการเปิดเสรีด้านพลังงาน ที่ให้บทบาทของภาคเอกชนและ
ตลาดในการก าหนดราคาด้านพลังงานและการผลิตด้านพลังงานอย่างเสรี ภายแต่แนวคิด
ที่ว่าหากตลาดท างานอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุด รัฐมี
บทบาทเป็นผู้ดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านพลังงาน 
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วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาตอนที่ 13.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายที่มา ความหมาย และความส าคัญของนโยบายพลังงานในบริบทโลก 

2. อธิบายพัฒนาการด้านพลังงานของโลกกับนโยบายพลังงาน 

3. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี ด้านนโยบายพลังงานที่ส าคัญ 
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ความน า 
 

 ชีวิตของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้ ล้วนจะต้องมีความสัมพันธ์กับพลังงานประเภทต่าง  ๆ ผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์ เฉกเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ในโลกที่พลังงานได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญใน

การก าหนดทิศทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาที่พลังงาน

แบบใหม่ ๆ ได้ถูกค้นพบและพัฒนาขึ้นพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งได้ท าให้ความส าคัญของพลังงานต่อ

บริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 ความส าคัญของพลังงานที่มีต่อมนุษย์และระบบต่าง ๆ ของโลกดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้น าไปสู่การจัด

วางนโยบายด้านพลงังานเพื่อเป็นแบบแผนส าหรับการจัดวางความสมัพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตพลงังาน และการ

ใช้พลังงาน รวมถึงการจัดการกับสภาพปัญหาหรือผลกระทบด้านต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้

พลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ   
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เรื่องท่ี 13.1.1  

ที่มา ความหมาย และความส าคัญของนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
 

  

พลังงานเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่คู่กับโลกมาตั้งแต่ถือก าเนิดขึ้น ในอดีตพลังงานส่วนใหญ่ที่มนุษย์ใช้มีที่มา

จากแรงงานสัตว์ หรือแรงงานของมนุษย์เอง รวมถึงพลังงานจากการเผาไหม้วัตถุอินทรีย์ต่าง ๆ แม้จะปรากฏ

การใช้พลังงานจากน้ ามันจากต้นไม้และน้ ามันจากผืนดินหากแต่ก็เป็นไปเพื่อการให้แสงสว่างเป็นหลักมากกว่า

กิจกรรมด้านอ่ืน  

จวบจนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันมีจุดเร่ิมในยุโรปก่อนที่จะแพร่

ขยายไปสู่พื้นที่อื่นของโลก การใช้พลังงานของมนุษย์ดูจะมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานหรือก าลังจาก

เครื่องจักรไอน้ าที่ขับเคลื่อนการผลิตและการขนส่ง ซึ่งมีแหล่งที่มาจากพลังงานปฐมภูมิที่ให้ความร้อนกับน้ าใน

เครื่องจักร ต่อมาการถือก าเนิดของเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีการสันดาปภายใน (internal combustion) ได้

ส่งผลอย่างส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานมาสู่น้ ามันและก๊าซธรรมชาติในเวลาต่อมา การใช้พลังงาน

จากฟอสซิลทั้งน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ได้ท าให้พลังงานและวัตถุดิบ

พลังงานกลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติและการด ารงอยู่ของประเทศหรือรัฐต่าง ๆ 

 

1. ความหมายของพลังงานและนโยบายพลังงาน 

 นโยบายด้านพลังงาน คือ ลักษณะหรือแนวทางที่รัฐและองค์กรระหว่างประเทศใช้ในการจัดการต่อ

สภาพปัญหาและการพัฒนาด้านพลังงาน อันครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การจัดสรร การอนุรักษ์ การหา

ประโยชน์ การจ าหน่าย และการส ารองพลังงาน รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากพลังงาน ทั้งนี้ หากพิจารณาค าว่า 

“พลังงาน” (energy) ในบริบทของนโยบายด้านพลังงานแล้วจะพบว่ามีความหมายที่ครอบคลุมทรัพยากร 

วัตถุดิบ หรือทรัพยากรแปรรูปต่าง ๆ ที่สามารถแปรสภาพหรือน าไปสู่การสร้างความร้อนหรือพลัง (power) ใน

การขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลไกในชีวิตประจ าวัน อันครอบคลุมตั้งแต่พลังงานน้ า พลังงานลม ปิโตรเลียม ถ่าน

หิน ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่เป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลไก ตั้งแต่
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อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และระบบขนส่ง จนถึงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่าพลังงานมี

ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของผู้คน และประเทศชาติทั้งในด้านของเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

 

 

 

2. ที่มาและความส าคัญของพลังงาน 

 หากพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่า แม้พลังงานจะเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญ

ในปัจจุบัน หากแต่ความส าคัญของประเด็นด้านพลังงานดูจะปรากฏข้ึนเมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็น

พื้นฐานส าคัญต่อการปรากฏของนโยบายด้านพลังงาน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให้ประเด็นด้านพลังงานมีความส าคัญ

มากข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 2 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ

ใช้พลังงานครั้งใหญ่ของโลก กล่าวคือ จากการใช้พลังงานจากมนุษย์ พืช และสัตว์ในชีวิตประจ าวันมาสู่การใช้

เครื่องจักรและเคร่ืองยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรพลังงานต่าง ๆ ทั้งนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ได้เกิด

การคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรไอน้ าที่ถูกน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการคมนาคม ทั้งการเดินเรือ

และรถไฟ โดยมีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าคัญของเครื่องจักรไอน้ า ในแง่นี้ท าให้ถ่านหินกลายเป็น

ทรัพยากรพลังงานที่ส าคัญตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 หรือตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในทาง

เดียวกัน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ที่ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ลูกสูปหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในและ

ไฟฟ้าขึ้น ก็ได้ท าให้น้ ามันปิโตรเลียมกลายเป็นแหล่งพลังงานส าคัญรวมถึงแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ที่เป็นต้นก าหนด

ไฟฟ้า อาทิ น้ า และถ่านหิน เป็นต้น 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ ได้น ามาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจขนานใหญ่ของโลก 

เปลี่ยนแบบแผนการคมนาคมขนส่ง แบบแผนการผลิต รวมถึงแบบแผนของการท าสงครามที่มีการใช้

เครื่องยนต์และเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้ประเด็นด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น

ต้นก าเนิดของพลังงานสมัยใหม่มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

2.2 การแผ่ขยายของลัทธิอาณานิคม การแผ่ขยายอิทธิพลลัทธิอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจ

ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ดัตช์ และญี่ปุ่น นอกจากจะถูกผลักดันผ่านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และการแสวงหาตลาดของสินค้าและวัตถุดิบส าหรับการผลิตแบบอุตสาหกรรมแล้ว ในอีกมุม

หนึ่ง การแสวงหาแหล่งทรัพยากรพลังงานยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นกัน เพราะแหล่งทรัพยากร

ดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการค้าให้กับบรรดาเจ้าอาณานิคมแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง

แหล่งทรัพยากรพลังงานเหล่านี้ยังมีความส าคัญต่อความมั่ นคงและเป็นยุทธปัจจัยที่ส าคัญของประเทศ
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มหาอ านาจด้วย ยกตัวอย่างเช่น การแผ่ขยายอิทธิพลของญีปุ่นในคาบสมุทรแมนจูเรีย มีแรงผลักดันส าคัญ

อันดับแรกมาจากการแสวงหาทรัพยากรพลังงาน โดยเฉพาะถ่านหินที่ใช้ในการเดินเรือและอุตสาหกรรม หรือ

ในกรณีของจักรวรรดิอังกฤษที่แผ่อิทธิพลมายังประเทศพม่าและเข้ายึดแหล่งน้ ามันของพม่าในการตอบสนอง

ความต้องการของอาณานิคมในอินเดีย เป็นต้น 

 

 

3. ความส าคัญของนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
ความส าคัญของ “พลังงาน” และ “ทรัพยากรพลังงาน” ที่เพิ่มมากข้ึนจากเหตุปัจจัยที่กล่าวถึงในส่วน

ที่แล้ว ทั้งความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ที่ปัจจัยการผลิตและปัจจัยด้านความมั่นคง

ยึดโยงอยู่กับพลังงานอันเกิดจากทรัพยากรพลังงานเพิ่มมากข้ึนตามล าดับ ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศเริ่มมี

การวางนโยบายด้านพลังงานตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่  1900 ยกตัวอย่างเช่น  Natural Gas Act ของ

สหรัฐอเมริกาที่ประกาศใช้ในปี 1938 ที่เป็นการวางแบบแผนของการก าหนดราคาของก๊าซธรรมชาติ หรือ 

Coal Act ของสหราชอาณาจักรที่ประกาศใช้ในปี 1968 ที่มีเป้าหมายในการก าหนดมาตรการควบคุมการผลิต

และผลประโยชน์ของการผลิตถ่านหินในสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ในทางเดียวกัน ประเด็นพลังงานและนโยบายด้านพลังงานยังได้รับความส าคัญในระดับระหว่าง

ประเทศหรือระดับโลกด้วยเช่นกัน อันมีสาเหตุพื้นฐานส าคัญมาจาก 1) ทรัพยากรด้านพลังงานมีความเก่ียวพัน

กับการแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ 2) ผลกระทบอันเกิดจากการผลิตและการใช้พลังงานเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลก และ 3) ทรัพยากรพลังงานส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด

ไปและจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการร่วมในฐานะแหล่งพลังงานส ารองของโลก ทั้งนี้ ในช่วงเวลาตั้งแต่กลาง

ทศวรรษ 1950 หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้ปรากฏองค์กรด้านพลังงานระหว่างประ เทศ หรือ

การรวมกลุ่มประเทศเพื่อวางแนวนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการด้านพลังงานขึ้น ยกตัวอย่างเช่น องค์กร

พลังงานระหว่างประเทศ ( International Energy Agency : IEA) ที่ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนด้าน

นโยบายและองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับประเทศภาคีสมาชิกและประเทศนอกภาคีสมาชิกบางส่วน รวมถึงมี

บทบาทอย่างส าคัญต่อการวางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญทางด้านพลังงานของโลก และกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ ามันเป็น

สินค้าออก (Organization of Petroleum Exporting Countries : OPEC) ที่มีบทบาทอย่างสูงในตลาดน้ ามัน

ระหว่างประเทศ (รายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไปในตอนที่ 2) 
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เรื่องท่ี 13.1.2  
พัฒนาการด้านพลังงานของโลกกับนโยบายพลังงาน 
  

 

พัฒนาการด้านพลังงานของโลกหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ที่สัมพันธ์กับนโยบาย

ด้านพลังงาน อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงหลักด้วยกัน คือ ช่วงของการใช้ถ่านหินในฐานะเชื้อเพลิงหลัก ช่วงของ

การใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงหลัก และช่วงการใช้พลังงานทางเลือก ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ช่วงของถ่านหิน  

 ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนของซากพืชตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์ และเป็น

เชื้อเพลิงที่ให้พลังงานในการเผาไหม้ที่สูงและยาวนานกว่าเชื้อเพลิงจากพืช การค้นพบและน าถ่านหินมาใช้ใน

ฐานะพลังงานอาจย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 2 ที่มีหลักฐานแสดงการค้าถ่านหินในจักรวรรดิโรมัน ในทาง

เดียวกับ จักรวรรดิจีนที่มีบันทึกช่วงศตวรรษที่ 12 หรือ 13 ระบุการใช้ถ่านหินในฐานะเชื้อเพลิงให้ความร้อน1 

 อย่างไรก็ดี การใช้ถ่านหินในยุคแรกหรือก่อนศตวรรษที่ 19 ก็ยังมีขอบเขตที่จ ากัดและแหล่งขุดถ่าน

หินยังมีพื้นที่ขนาดเล็ก จวบจนการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ าที่น าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในศตวรรษที่ 19 

ถ่านหินก็ได้ทวีความส าคัญขึ้น ประเทศที่มีแหล่งถ่านหินสมบูรณ์ได้ครองความได้เปรี ยบในการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ถ่านหินถูกใช้ในฐานะเชื้อเพลิงหรือทรัพยากรพลังงานหลักส าคัญการขับเคลื่อนเครื่องจักรไอน้ า 

เนื่องจากมีคุณสมบัติทางด้านพลังงานที่ดีกว่าแหล่งพลังงานประเภทอ่ืน และไม่ใช่เพียงถ่านหินจะใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่ถ่านหินยังถูกใช้ในการคมนาคมขนส่ง อาทิ การเดินเรือ และรถไฟ ที่ใช้

เครื่องจักรไอน้ าในฐานะกลไกขับเคลื่อนหลักเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ่านหินในช่วงศตวรรษที่ 19 หรือยุคการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศต่าง  ๆ 

โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกาเหนือ 

                                                           
1 Otto C. Kopp. Coal: History Of The Use Of Coal (Encyclopædia Britannica, 2017). 
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 ความส าคัญของถ่านหินข้างต้น ได้ส่งผลประเทศมหาอ านาจในช่วงเวลาดังกล่าวพยายามหาแหล่งถ่าน

หินเพื่อเป็นทรัพยากรพลังงานให้กับประเทศ ลัทธิอาณานิคมหรือการล่าอาณานิคมที่ปราฎขึ้นในช่วงครึ่งหลัง

ของศตวรรษที่  19 เป็นต้นมา นอกจากจะเป็นไปเพื่อการแผ่อิทธิพลทางการค้า การขยายตลาดสินค้า

อุตสาหกรรม และการแสวงหาทรัพยากรโดยเฉพาะแร่ธาตุต่าง ๆ แล้ว ในกรณีของบางประเทศยังถูกขับเคลื่อน

ด้วยการแสวงหาแหล่งทรัพยากรพลังงานด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นที่มีแหล่งทรัพยากรไม่มากนักและ

พยายามขยายอิทธิพลของตนเข้าไปยังคาบสมุทรเกาหลี ประเทศจีนตอนเหนือ และเกาะฟอมูซา (หรือเกาะ

ไต้หวัน) ในปัจจุบัน เพื่อแสวงหาแหล่งถ่านหินในฐานะพลังงานส ารองเป็นหลัก  

 แม้ความส าคัญของถ่านหินจะเร่ิมลดลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง 

ซึ่งมีการคิดค้นเคร่ืองยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ ามันในฐานะเชื้อเพลิงหลัก หากแต่ถ่านหินก็ยังคงความส าคัญใน

ภาคอุตสาหกรรมอยู่และยังด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเครื่องยนต์สันดาปส่วนใหญ่จะถูกใช้ในภาค

การคมนาคมขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมบางประเภท 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในกลุ่มประเทศเสรีการค้ าถ่านหินส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดูแลของ

ภาคเอกชนเป็นส าคัญ และภาครัฐเป็นฝ่ายควบคุมผ่านนโยบายหรือระบบสัมปทาน นอกจากนี้ ตลาดถ่านหิน

โลกดูจะมีความแตกต่างจากตลาดน้ ามันโลก เนื่องมาจากตลาดถ่านหินมีการกระจายตัวของการผลิตที่ค่อนข้าง

สูง และไม่มีประเทศหรือกลุ่มประเทศใดที่ผลิตถ่านหินได้ในสัดส่วนที่สูงจนสามารถควบคุมตลาดอันแตกต่าง

จากตลาดน้ ามันโลก 

 

2. ช่วงของน  ามัน 

 น้ ามันหรือน้ ามันปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรพลังงานที่ส าคัญของโลกในปัจจุบัน แม้น้ ามันจะถูกกล่าวถึง

จากเอกสารทางประวัติศาสตร์มายาวนานถึง 4,000 ปีมาแล้วในอาณาจักรบาบิโลน แถบประเทศอิรักใน

ปัจจุบัน หากแต่การใช้น้ ามันดูจะอยู่ในลักษณะของเชื้อเพลิงให้แสงสว่างหรือถูกใช้ในเชิงการแพทย์โบราณตาม

ความเชื่อบางพื้นที่  จวบจนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  2 ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  19 ที่น้ ามัน

ปิโตรเลียมได้ถูกขยายขอบเขตการใช้งานมาสู่การเป็นเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองยนตร์สันดาปภายในที่ถูกคิดค้นขึ้น

ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 ขอบเขตของการใช้น้ ามันในฐานะเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ได้น าไปสู่การขยายตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต่อเนื่องของน้ ามันปิโตรเลียม นอกเหนือจากการขุดเจาะน้ ามัน เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามัน และ

การขนส่งน้ ามันทั้งน้ ามันดิบและน้ ามันกลั่น เป็นต้น กระนั้นก็ดี ความส าคัญของน้ ามันในฐานะเชื้อเพลิงหลัก

ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงแรกดูจะจ ากัดขอบเขตอยู่ในพื้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก จวบจนในต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 หลังรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเริ่มแพร่หลายมากขึ้น ในเวลาใกล้เคียงกัน 

กองทัพเรือของเยอรมันและราชนาวีอังกฤษก็ได้เร่ิมเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเครื่องจักรไอน้ าที่สันดาปภายนอกมา
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เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบที่สันดาปภายใน และเชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นน้ ามันปิโตรเลียม 2 เช่นเดียวกับ 

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อุบัติขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1914–1918 ก็ได้ปรากฏการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการรบที่

ส าคัญผ่านการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถถัง และเครื่องบินรบที่ต่างใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและน้ ามัน

ปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงทั้งสิ้น3 การใช้น้ ามันที่ขยายตัวขึ้นดังกล่าวดูจะมีทิศทางเดียวกับการผลิตน้ ามันที่เพิ่ม

มากขึ้นในแถบสหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออก และจักรวรรดิออตโตมันที่มีการค้นพบและผลิตน้ ามันมาตั้งแต่

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 194 

 ความส าคัญของน้ ามันปิโตรเลียมดูจะทวีมากขึ้นไปอีกหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สองใน

ปลายทศวรรษที่ 1940 ที่สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นมามีบทบาทน าในระบบเศรษฐกิจของโลกและได้ก าหนดแผนงาน

ในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตและการคมนาคมขนส่งที่สัมพันธ์กับการใช้น้ ามันปิโตรเลียมในฐานะ

เชื้อเพลิงพลังงานหลักส าคัญ เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ของโลกที่แต่เดิมอิงอยู่กับแบบแผนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ผ่านเครือข่าย “สเตอริงค์” (Pound sterling) ภายใต้การน าของจักรวรรดิอังกฤษ มาสู่แบบแผนทางเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมภายผ่านเครือข่าย “ดอลลาร์” (U.S. dollar)5  

 ในส่วนของตลาดน้ ามันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกือบทั้งหมดถูกควบคุมโดย “ผู้ยิ่งใหญ่” (The 

Majors หรือ Supermajor) หรือ “พี่น้องทั้งเจ็ด” (The Seven Sisters) ซึ่งคือบริษัทน้ ามันยักษ์ใหญ่ของโลก 

7 บริษัท6ที่มีเครือข่ายการค้า การขนส่ง และการผลิตกว้างขวางครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงควบคุมแหล่งน้ ามัน

และโรงกลั่นขนาดใหญ่ของโลก ทั้งในทะเลแคริเบียน สหรัฐอเมริกา แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง บรรดา

                                                           
2 ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงดังกล่ำวนี้ เนื่องมำจำกเครื่องยนต์ลูก สูบสำมำรถให้

ควำมเร็วได้ดีและสม่ ำเสมอ รวมถึงควบคุมและสั่งกำรได้ดีกว่ำเครื่องจักรไอน้ ำ ตลอดจนสำมำรถเติมเชื้อเพลิงระหว่ำงเดินทำงและประหยัด

ก ำลังคนในกำรท ำงำนเดินเครื่องด้วย 
3 Daniel Yergin. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power (Simon & Schuster, 2008), p. 155. 
4 Alison Fleig Frank. Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia (Harvard University Press, 2005), 

pp. 1-23. และ Daniel Yergin. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 118-133.  
5 Barry Eichengreen. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System (Princeton: 

Princeton University Press, 2008), pp. 91-132. 
6 บริษัทเหล่ำนี้ประกอบไปด้วย บริษัท บริทิชปิโตรเลียม (British Petroleum) บริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ (Royal Dutch 

Shell)  บริษัท สแตนดำร์ดออย์แห่งแคลิฟอเนียร์ (Standard Oil of California (SoCal)) บริษัท สแตนดำร์ดออย์แห่งนิวเจอซีย์ 

(Standard Oil of New Jersey (Esso)) บริษัท บริษัท สแตนดำร์ดออย์แห่งนิวยอร์ค (Standard Oil Co. of New York (Socony)) และ

บริษัท เทซำโก (Texaco) ทั้งนี้บริษัทเหล่ำนี้ได้เริ่มร่วมมือลงทุนในกำรส ำรวจ ผลิต และกำรกลั่นน้ ำมันตะวันออกกลำงโดยเฉพำะประเทศ

อิหร่ำนผ่ำนบริษัท อิหร่ำนเนี่ยนออยล์ ปำรติสิแพนท์ ( Iranian Oil Participants Ltd (IOP)) ในปี ค.ศ. 1954 หรือ พ.ศ. 2497 ดู 

Anthony Sampson, The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped (New York: Viking Press, 

1975), pp. 1–17. 
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บริษัทเหล่านี้ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1970 ได้ควบคุมปริมาณน้ ามันส ารองมากกว่าร้อยละ 70 ของน้ ามัน

ส ารองทั้งโลก 

 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เป็นต้นมา บทบาทของบริษัทน้ ามันขนาดใหญ่เร่ิมมีแนวโน้มลดลง 

จากการต่อรองของประเทศเจ้าของแหล่งผลิตโดยเฉพาะในตะวันออกกลางที่ได้รับเอกราชจากระบอบอาณา

นิคม ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอิหร่านที่มีการยึดโรงกลั่นจากบริษัทน้ ามันอังโกล-อิหร่าน (Anglo-Iranian Oil 

Company) ที่เมืองอาบาดาน (Abadan) ให้เป็นของรัฐ รวมถึงแบ่งก าไรจากการส ารวจน้ ามันระหว่างรัฐและ

บริษัทฯ ที่ร้อยละ 507 ที่เป็นจุดเร่ิมต้นของการท าบริษัทผลิตน้ ามันให้เป็นของรัฐ (Nationalized) ในประเทศ

ผู้ผลิตน้ ามันหลัก  

นอกจากนี้การจัดตั้งกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันเป็นสินค้าออก (Organization of Petroleum 

Exporting Countries: OPEC)8 ภายหลังการท าให้การผลิตน้ ามันเป็นของรัฐในประเทศผู้ผลิตน้ ามันหลัก ได้ท า

ให้บทบาทของประเทศผู้ผลิตน้ ามันทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น สามารถกุมการผลิตน้ ามันดิบกว่าร้อยละ 70 ของ

โลก9 จนปรากฎการใช้น้ ามันเป็นเครื่องมือในการต่อรองในการเมืองระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ 1970 

และน าไปสู่วิกฤติการณ์น้ ามันโลกครั้งที่ 1 และคร้ังที่ 2 

  

3. ช่วงของพลังงานทางเลือก 

ถ่านหินและน้ ามันเป็นพลังงานหลักของโลกมาเกือบ 2 ทศวรรษ อย่างไรก็ดี การใช้ถ่านหินและน้ ามัน

ในปัจจุบันดูจะน าไปสู่ปัญหาหรือข้อจ ากัด 3 ประการหลัก คือ หนึ่ง ถ่านหินและน้ ามันมีลักษณะของการเป็น

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรพลังงานดังกล่าวของโลกเริ่มที่จะลดน้อยลง สอง การลดลง

หรือหมดลงของแหล่งทรัพยากรพลังงานสองประเภทดังกล่าวได้ส่งผลให้หลายประเทศประสบกับสภาวะความ

ไม่มั่นคงทางพลังงานที่ต้องพึ่งพิงแหล่งพลังงานน าเข้าเป็นส าคัญ และ สาม ทรัพยากรพลังงานทั้งสองประเภท

เป็นต้นเหตุส าคัญของมลภาวะและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก  

                                                           
7 See Steven G. Galpern. Money, Oil, and Empire in the Middle East: Sterling and Postwar Imperialism, 

1944-1971 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp. 1-22. 
8 กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ำมันเป็นสินค้ำออกมีสมำชิกเริ่มแรกจ ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ อิรัก อิหร่ำน คูเวต ซำอุดิอำระเบีย 

และเวเนซูเอล่ำ  ก่อนจะเพิ่มจ ำนวนเป็น 13 ประเทศในปี 1968 ได้แก่ (ตำมล ำดับกำรเข้ำร่วม) ประเทศอิรัก อิหร่ำน คูเวต ซำอุดิอำระเบีย 

เวเนซูเอล่ำ กำตำร์ อินโดนีเซีย ลิเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรต แอลจีเรีย ไนซีเรีย เอกวำดอล์ กำร์บอง (ประเทศกำบองได้ถอนตัวออกจำกกลุ่ม

ในปี 1994 และอินโดนีเซียถอนตัวในปี 2009) 
9 See Dag Harald Claes. The Politics of Oil-Producer Cooperation (Boulder: Westview Press, 2001), pp. 60 

– 69 ., and C. B. “OPEC Thirty Years On.” Economic and Political Weekly. Vol. 25, No. 45 (Nov. 10, 1990), pp. 2476-

2477. 
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จากสภาพการณ์ดังกล่าว ได้ท าให้ในหลายประเทศเริ่มมีการหาแหล่งพลังงานทางเลือก (alternative 

energy) มาแทนที่ถ่านหินและน้ ามันทั้งในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และภาคการขนส่ง รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการผลิตและการขนส่งที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานทางเลือก ในปัจจุบัน พลังงานทางเลือกที่

ได้รับความส าคัญจากหลายประเทศมีลักษณะเป็นพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ที่อยู่ในธรรมชาติ

และเป็นต้นทางของการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับภาคการผลิต ครัวเรือน และการขนส่ง  อาทิ พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากพืช เป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานและรัฐบาลของ

หลายประเทศได้มีการตั้งเป้าหมายและนโยบายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน (ดู ตอนที่ 3) 

จากที่กล่าวมาในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านพลังงานของโลกที่ปรากฎเป็นรูปธรรมตั้งแต่

ศตวรรษที่ 19 มีส่วนอย่างส าคัญในความสัมพันธ์ของนโยบายด้านพลังงานของโลกในฐานะการจัดการพลังงาน 

และสะท้อนให้เห็นการจัดการพลังงานหรือรูปแบบตลาดพลังงานโลกที่มีความแตกต่างตามลักษณะของ

พลังงาน ทั้งการควบคุมตลาดของเอกชนเป็นหลักในกรณีของถ่านหิน การควบคุมโดยเอกชนขนาดใหญ่ก่อนจะ

เปลี่ยนมาสู่การท าให้เป็นของรัฐในกรณีของน้ ามัน และการสนับสนุนแนวทางเลือกด้านพลังงานเพื่อลดการ

พึ่งพาด้านพลังงาน นอกจากนี้พัฒนาการด้านพลังงานดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพลังงานกับ

เศรษฐกิจการเมืองระดับโลก 
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เรื่องท่ี 13.1.3  

แนวคิด ทฤษฎี ด้านนโยบายพลังงานที่ส าคัญ 
 

 พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงของแต่ละประเทศ แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของการวาง

นโยบายด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กับความมั่นคงทางด้านอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมถึง

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง การพัฒนาด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 

20 และพลังงานได้เข้าไปมีส่วนในชีวิตของผู้คนและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ก็ได้ปรากฎแนวคิดของ

นโยบายด้านพลังงาน 2 กระแสหลักที่มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดช่วงว่ากว่า 1 ทศวรรษ ได้แก่ แนวคิดของการ

ให้เป็นพลังงานเป็นของรัฐ กับแนวคิดของการให้พลังงานเป็นของอิสระ ฐานคิดหลักส าคัญของแนวคิดทั้งสอง

ตั้งอยู่บนค าถามถึงการผลิต การค้า และการควบคุมพลังงานควรเป็นของ “รัฐ” หรือควรเป็นของ “ตลาด” 

และ “เอกชน” มากกว่า? การควบคุมของภาคส่วนใดที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานทั้งในแง่ของ

การผลิตและราคาได้ดีกว่า? การถกเถียงของ 2 แนวคิดหลักดังกล่าวด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 จนถึง

ปัจจุบัน 

 

1. การให้พลังงานเป็นของรัฐ (Energy Nationalization) 

 การพัฒนาด้านพลังงานในอดีตก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งน้ ามัน ถ่านหิน และไฟฟ้า ส่วนใหญ่ดูจะ

อยู่ในการครอบครองของภาคเอกชนเป็นหลัก ภายใต้การผลิตที่ยังมีขนาดเล็กและขาดการเชื่อมโยงทางระบบ

ในระดับประเทศ จวบจนหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ

ความส าคัญของพลังงานด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ได้ท าให้พลังงาน

ทวีความส าคัญขึ้นอย่างมาก 
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 การเพิ่มความส าคัญของพลังงานภายใต้บริบทการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ส่งผล

หลายประเทศตระหนักถึงความส าคัญของพลังงานในฐานะความมั่นคงของประเทศ รัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise) เป็นรูปแบบที่หลายประเทศน ามาใช้ในการลงทุนและพัฒนาด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานด้าน

ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในทศวรรษที่ 1950 ถึง 1970 อันเนื่องมาจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่และต้องการสร้าง

การเชื่อมโยงทางระบบของทั้งประเทศ 

 นอกจาก พลังงานไฟฟ้าแล้ว ในทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ปิโตรเลียมยังเป็นพลังงานที่รัฐบาลหลาย

ประเทศได้เข้ามาดูแลทั้งในระดับของการครอบครองตลาดทั้งหมด และมีส่วนร่วมในตลาดด้วยเช่นกัน ผ่านการ

จัดตั้งบริษัทน้ ามันแห่งชาติหรือรัฐวิสาหกิจด้านน้ ามันที่แต่ละประเทศมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง

เช่น ในประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียมรายใหญ่องค์กรเหล่านี้มีบทบาทอย่างส าคัญในการควบคุมตั้งแต่การส ารวจ 

การผลิต การกลั่น และการค้าปิโตรเลียม ในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้น าเข้าปิโตรเลียมองค์กรเหล่านี้อาจมี

บทบาทจ ากัดอยู่ที่การกลั่นและการค้าปิโตรเลียมเป็นส าคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1970 ได้

ปรากฏการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจด้านปิโตรเลียมหรือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติในทั่วโลกมากกกว่า 78 แห่ง  

 แนวคิดของการให้เป็นพลังงานเป็นของรัฐตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าพลังงานเป็นสาธารณูปโภคที่ส าคัญของ

ประชาชน และตลาดพลังงานมีลักษณะของ “การผูกขาดตามธรรมชาติ” (Natural Monopoly) เนื่องจากเป็น

อุตสากรรมที่มีการลงทุนและต้นทุนที่สูงท าให้ไม่สามารถเกิดการแข่งขันด้านราคา รัฐบาลในฐานะที่มีภาระ

ผูกพันกับประชาชนและประเทศจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดหรือเป็นผู้ควบคุมด้านตลาดเพื่อมิให้เกิดความ

เสี่ยงจากการปล่อยให้กิจการอยู่ภายใต้เอกชนน้อยราย10 

 แม้แนวคิดของการให้เป็นพลังงานเป็นของรัฐจะเริ่มลดความส าคัญลงในช่วงทศวรรษ 1980 หาก

แนวคิดดังกล่าวนี้ก็ยังได้รับการผลักดันและให้ความส าคัญจนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างของสหราชอาณาจักร ที่

พรรคแรงงาน (Labor Party) ได้เสนอนโยบายในการให้กิจการด้านไฟฟ้ากลับมาอยู่ภายใต้ความดูแลของรัฐ11 

เป็นต้น 

 

2 การเปิดเสรีด้านพลังงาน (Energy Liberalization)  

การเปิดเสรีด้านพลังงาน (Energy Liberalization) เป็นแนวคิดที่อยู่ตรงข้ามกับการให้เป็นพลังงาน

เป็นของรัฐ แนวคิดการให้พลังงานเป็นของอิสระตั้งอยู่บนฐานคิดของการเปิดให้ตลาดพลังงานมีลักษณะเป็น 

“ตลาดเสรี” เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดอันจะน าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาด้านพลังงานทั้ง
                                                           

10 Georg Erdmann. Nationalization and Privatization in the Energy Industry (Berlin University of 
Technology, 2008). 

11 Jess Shankleman. “U.K. Opposition Steps Up Push to Nationalize Energy .Companies.” Bloomberg, 
Available from https://www.bloomberg.com/news/articles/2017 -09 -27/u-k-opposition-steps-up-push-to-nationalize-
energy-companies (27 September 2017). 
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ในด้านเทคโนโลยีและด้านราคา ทั้งนี้ รัฐจะมีบทบาทเพียงการเป็นผู้ควบคุม (regulator) ทั้งในเชิงคุณภาพและ

ราคาของพลังงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการแข่งขันด้านพลังงาน เพื่อป้องกันการผูกขาดด้าน

พลังงานจากภาคเอกชน อันเนื่องมาจากตลาดพลังงานมีลักษณะของ “การผูกขาดตามธรรมชาติ” (Natural 

Monopoly) 

แนวคิดขอการเปิดเสรีด้านพลังงาน ได้เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในยุโรปช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มจาก

พลังงานไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร ที่การให้เอกชนมีบทบาทด้านพลังงานได้เป็นแม่แบบส าคัญของการแปรรูป

ด้านพลังงานในหลายประเทศ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีแผนงานหลัก คือ การสร้างตลาดการแข่งขันด้านพลังงาน 

การยุติการผูกขาดด้านพลังงานของรัฐเพื่อให้ผู้ใช้พลังงานมีทางเลือกในผู้ผลิด การแยกโครงข่ายการส่งพลังงาน

ออกจากการผลิตและให้โครงข่ายยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ การก าหนดโครงสร้างราคาที่มี

ประสิทธิภาพภายใต้การแข่งขัน การแปรรูปสินทรัพย์และรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัฐให้กลายเป็นเอกชน12 

 แม่แบบของการเปิดเสรีด้านพลังงาน ของสหราชอาณาจักรได้ถูกน าไปขยายผลในสหภาพยุโรปผ่าน

การประกาศนโยบายและแผนด้านพลังงานในปี 1996 และ 2002 พร้อมกับแนวคิดการเชื่อมโยงด้านพลังงาน

โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ที่จะมีส่วนช่วยสร้างตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ขนาดของการผลิตและ

การบริโภคในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การเปิดเสรีด้านพลังงาน ยังได้เปิดช่องทางให้เกิดการพัฒนาแหล่ง

พลังงานทางเลือกระดับกลางจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ภายใต้การลงทุนจากภาคเอกชนด้วย

เช่นกัน นอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้ว ปิโตรเลียมยังเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ได้รับการแปรรูปให้มีลักษณะเป็น

เอกชนมากข้ึนในหลายประเทศตั้งแต่ทศวรรษ 1980 

 อย่างไรก็ดี แนวคิดการเปิดเสรีด้านพลังงาน ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามว่าอาจก่อให้เกิด

การผูกขาดทางด้านพลังงานจากภาคเอกชน รวมถึงมีความเสี่ยงและความไม่มั่นคงในระยะยาวจากการปล่อย

ให้การผลิตและการค้าพลังงานอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาคเอกชนและระบบตลาดแต่เพียงอย่างเดียว 

                                                           
12 David Newbery. Electricity liberalization in Britain: the quest for a satisfactory wholesale market design 

(University of East Anglia, 2015). 
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ตอนท่ี 13.2 

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเรื่อง 

13.2.1 องค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลด้านพลังงานในบริบทโลก 

13.2.2 นโยบายการเชื่อมโยงดา้นพลังงานในระดับภูมิภาค 

13.2.3 ผลกระทบด้านนโยบายพลังงานในบริบทโลก 

 

แนวคิด 

1. ความส าคัญของพลังงานในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฐานะส่วนส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของทุกประเทศ ได้ท าให้เกิดการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศและการร่วมกลุ่ม
ประเทศจ านวนหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงเพิ่มอ านาจต่อรองด้าน
พลังงานในบริบทโลก 

2. สถานการณ์ด้านพลังงานและดุลยภาพด้านพลังานในบริบทโลก ได้ท าให้เกิดการเชื่อมโยงด้าน
พลังงานในระดับภูมิภาคขึ้นทั้งในแง่ของแนวคิดและการปฏิบัติ อาทิ การเชื่อมโยงด้านการ
ผลิตและการค้าพลังงานภายใต้แนวคิดของการท าให้เป็นของรัฐ และการเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งหรือขนย้ายพลังงานเพื่อความมั่นคงระดับภูมิภาค 

3. การรวมกลุ่มด้านพลังงานและการสนับสนุนการใช้พลังงานบางประเภทได้ส่งผลกระทบอย่าง
ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศต่าง ๆ ในโลก 

 

วัตถุประสงค ์

 เมื่อศึกษาตอนที่ 13.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาทองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศที่มีอทิธิพลด้านพลงังานในบริบทโลก 

2. อธิบายและเข้าใจนโยบายการเชื่อมโยงด้านพลังงานในระดับภูมิภาค 

3. อธิบายผลกระทบด้านนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
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ความน า 
  

ห่วงโซ่การผลิตและการใช้พลังงานที่ตัวอยู่บนฐานของตลาดระหว่างประเทศและมีนัยยะต่อความ

มั่นคงในระดับระหว่างประเทศ ได้ท าให้พลังงานกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญจากหน่วยงานระหว่าง

ประเทศ รวมถึงประเทศมหาอ านาจ ที่พยายามเข้ามามีบทบาทในการวางนโยบายเพื่อออกแบบแบบแผน

ความสัมพันธ์ของตลาดพลังงานโลก และทิศทางการพัฒนาพลังงานในแต่ละประเภทที่มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับประเด็นทางเศรษฐกิจการเมือง 

 ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ภายใต้การจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา และการได้รับเอก

ราชของอดีตอาณานิคมต่าง ๆ ได้ปรากฏการจัดตั้งองค์กรพลังงานและการวางนโยบายด้านพลังงานในระดับ

ระหว่างประเทศที่ได้ส่งผลต่อทั้งประเทศสมาชิกและโลกโดยรวม 
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เรื่องท่ี 13.2.1  

องค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลด้านพลังงานใน

บริบทโลก 
 

 

 ความส าคัญของพลังงานทั้งในแง่การผลิต การขนส่ง และการค้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 ได้ท าให้เกิดการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อควบคุม

และจัดการพลังงานในฐานะทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม องค์กรระหว่าง

ประเทศและกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลด้านพลังงานในบริบทโลกที่ปรากฏขึ้นในช่วงหลั งสงครามโลกครั้ง 2 มี

ดังต่อไปนี้ 

1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป (The European Coal and Steel Community: 

ECSC) ก่อตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาปารีส (the Treaty of Paris) ในปี 1951 และมีการด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมในปี 1952 มีบทบาทส าคัญในการควบคุมสินค้าอุตสาหกรรม รวมรวบและจัดสรรปัจจัยการผลิตทาง

อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศสมาชิก ได้แก่ ถ่านหินและเหล็กกล้า ผ่านการบริหารจัดการโดยหน่วยงาน

กลาง ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนีตะวันตก 

และลักแซมเบิร์ก ในปี 1965 ได้มีการประกาศสนธิสัญญารวมประชาคม (Merger Treaty) ท าให้ประชาคม

ถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรปถูกควบรวมเข้ากับประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (EURATOM) และประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป (EEC) น าไปสู่การจัดตั้งประชาคมยุโรป (EC) 

2. ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (European Atomic Energy Community: EURATOM) 

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1957 มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างตลาดพลังงานนิวเคลียร์ในยุโรป 

ทั้งทางด้านการผลิต การจัดจ าหน่ายพลังงานให้แก่ประเทศสมาชิก และการควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการ

จ าหน่ายส่วนเกินจากความต้องการให้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ประชาคมประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 

ประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปต่อมาได้รวมกับประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรปและประชาคมเศรษฐกิจ

ยุโรปในปี 1965 

 3. กลุ่ ม ป ระ เท ศผู้ ส่ งน  ามั น เป็ น สิ น ค้ าออก  (Organization of Petroleum Exporting 

Countries: OPEC) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโอเปค เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1960 ที่กรุง

แบกแดด ประเทศอิรัค มีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิรัค ซาอุดิอาระเบียร์  และ
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เวเนซุเอลา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 14 ประเทศ ที่เพิ่มเติมจากสมาชิกเริ่มแรก ได้แก่ กาตาร์ ลิเบีย สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย ไนจีเรีย เอกวาดอร์ กาบอง แองโกลา และอิเควทอเรียลกินี  ทั้งนี้ กิจการน้ ามันใน

ประเทศในกลุ่มโอเปคส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการควบคุมและถูกท าให้เป็นของรัฐ (nationalization) ตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ 1960 ที่แต่เดิมส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การด าเนินการของบรรษัทน้ ามันข้ามชาติของประเทศ

ตะวันตก 

 กลุ่มโอเปคในปัจจุบันมีการผลิตถึงร้อยละ 44 ของการผลิตน้ ามันของโลก และมีปริมาณน้ ามันส ารอง

ที่ได้รับการส ารวจแล้วมากถึงร้อยละ 77 ของโลก ท าให้โอเปคเป็นกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลและบทบาทต่อ

การค้าและการก าหนดราคาน้ ามันดิบในฐานะทรัพยากรทางพลังงานที่ส าคัญของโลก ในหลายครั้งกลุ่มโอเปคที่

ส่วนใหญ่เป็นประเทศอาหรับได้ใช้อิทธิพลของกลุ่มในการกดดันและต่อรองทางการเมืองกับกลุ่มประเทศ

ตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น สงครามยม คิปปูร์ (Yom Kippur) ระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศอิสราเอล

ที่เกิดขึ้นในปี 1970 กลุ่มโอเปคได้ใช้น้ ามันเป็นอาวุธทางการเมืองส าคัญในการบีบให้อิสราเอลถอนทหารออก

จากดินแดนปาเลสไตน์และประเทศต่าง ๆ ถอนการสนับสนุนอิสราเอล ด้วยการใช้มาตรการลดก าลังการผลิต

ลงร้อยละ 5 ต่อเดือนจนกว่าอิสราเอลจะถอนทหาร งดขายน้ ามันให้แก่สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็น

สองประเทศหลักที่สนับสนุน เป็นต้น 

อิสราเอล 

4. องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency: IEA) เป็นองค์กร

อิสระระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อปี 1974 ตามกรอบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์

พลังงานของโลก ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้พลังงาน และจัดท า

แนวนโยบายส าหรับการจัดหาพลังงานในสถานการณ์คับขัน  ตลอดจนให้ค าปรึกษากับรัฐบาลของประเทศ

สมาชิกและประเทศไม่ใช่สมาชิกภายใต้กรอบนโยบายพลังงาน 3Es อันได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน (energy 

security) การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) และการปกป้องสิ่งแวดล้อม (environmental 

protection) ปัจจุบัน องค์การพลังงานระหว่างประเทศประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 29 ประเทศ 

5. องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) 

ก่อตั้งในปี 1957 เป็นหน่วยงานช านาญการขององค์การสหประชาชาติ มีท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการตรวจ

พิสูจน์นิวเคลียร์ (nuclear verification) ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (nuclear safety) และส่งเสริมการใช้

พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ปัจจุบัน IAEA มีสมาชิกทั้งสิ้น 150 ประเทศ 

จากที่กล่าวมาในส่วนนี้จะเห็นได้ถึงองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศด้านพลังงานในบริบทโลก

ซึ่งมีอิทธิพลอย่างส าคัญในการก าหนดทิศทางทั้งในด้านของการผลิต การค้า และนโยบายพลังงานของประเทศ

ต่าง ๆ ในโลก รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีฐานะในการต่อรองทางการเมืองภายใต้บริบทการเมืองระหว่างประเทศ 
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เรื่องท่ี 13.2.2 

นโยบายการเชื่อมโยงด้านพลังงานในระดับภูมิภาค 

 
 จากช่วงพัฒนาการของการผลิตและการค้าพลังงานของโลกที่เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมการเมืองเป็นเวลากว่า 2 ศตวรรษที่ผ่านมา ได้ปรากฎการด าเนินนโยบายทางด้านพลังงาน

ที่มีนัยยะส าคัญต่อตลาดพลังงานของโลกจ านวนหนึ่ง อันพอแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง การท า

ให้ธุรกิจพลังงานเป็นของรัฐ (nationalized) สอง นโยบายการเชื่อมโยงด้านพลังงานในระดับโลก และ สาม 

นโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

 

1. การท าให้ธุรกิจพลังงานเป็นของรัฐ (nationalization) 

 การท าให้ธุรกิจพลังงานเป็นของรัฐ เป็นนโยบายที่ปรากฏในหลายประเทศตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 

เป็นต้นมา อันมีฐานคิดพื้นฐาน 2 ประการหลัก คือ  

ประการแรก การตระหนักถึงการผลิตน  ามันในฐานะผลประโยชน์ของชาติ รัฐบาลในหลายประเทศ

โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ หลังการได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในช่วงทศวรรษ 1950เริ่มตระหนัก

ถึงความส าคัญของพลังงานในฐานะผลประโยชน์ของชาติที่รัฐบาลควรได้รับส่วนแบ่งที่เหมาะสมหรือควรอยู่

ภายใต้การด าเนินการของรัฐ  

ประการที่สอง การตระหนักถึงความส าคัญของน  ามันในฐานะความมั่นคงของประเทศ น้ ามันถือได้

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของปประเทศ อันเนื่องมาจากการเป็นปัจจัยส าคัญทางเศรษฐกิจและการทหาร 

อย่างไรก็ดี การผลิตและการค้าน้ ามันในหลายประเทศในช่วงก่อนทศวรรษ 1950 ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บรรษัทน้ ามันข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่มีอ านาจต่อรองในตลาดน้ ามันทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สูง ส่งผลให้

รัฐบาลในหลายประเทศเห็นความจ าเป็นของการท าให้ธุรกิจพลังงานเป็นของรัฐหรือการจัดตั้งองค์กรน้ ามันของ

รัฐ 

การท าให้ธุรกิจพลังงานเป็นของรัฐปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงทศวรรษที่ 1950 หลังประเทศ

ผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ในตะวันออกกลางเริ่มประกาศยึดการผลิตน้ ามันและส่วนแบ่งจากการผลิตน้ ามันมาเป็น

ของรัฐ เริ่มจากการที่รัฐบาลอิหร่านที่ได้ประกาศยึดโรงกลั่นจากบริษัทน้ ามันอังโกล -อิหร่าน (Anglo-Iranian 
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Oil Company) ที่เมืองอาบาดาน ในปี 1952 ก่อนที่จะเริ่มแพร่กระจายไปยังประเทศตะวันออกกลางต่าง ๆ 

รวมถึงในประเทศอินโดนีเซีย ที่การก่อก าเนิดของ “เปอร์ตามินา” บริษัทน้ ามันแห่งขาติ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก

นโยบายท าให้เป็นของชาติ บริษัทปิโตรเลียมของดัตช์ โดยรัฐบาลซูการ์โน (Sukarno) หลังการประกาศเอกราช 

อันน ามาสู่การจัดตั้งเปอร์มินา (Permina) และเปอร์ตามิน (Pertamin) อันเป็นองค์กรด้านน า้มันและพลังงาน

ของรัฐขึ้น ในราวปี ค.ศ. 1957ซึ่งต่อมาหลังจากการท ารัฐประหารของซูฮาโต (Suhato) ก็ได้มีการรวมสอง

องค์กรนี้ข้าด้วยกันภายใต้ชื่อ “เปอร์ตามินา” (Pertamina)13 

นอกจากนี้ ทศวรรษ 1970 ยังเป็นอีกช่วงเวลาส าคัญ ที่ปรากฏการจัดตั้งหรือเข้ามามีส่วนร่วมใน

อุตสาหกรรมน้ ามันของรัฐในหลายภูมิภาคของโลก อันเนื่องมาจากวิกฤติด้านราคาน้ ามันครั้งแรกที่ส่งผลต่อ

ความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านอ่ืน ๆ ของประเทศที่พึ่งพาการน าเข้าน้ ามัน และการกลั่น

น้ ามันที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทน้ ามันต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียที่จัดการปัญหา

ด้านราคาและการขาดแคลนน้ ามันด้วยวิธีของการจัดตั้งองค์กรน้ ามันแห่งชาติขึ้นมาดูแลอุตสาหกรรมน้ ามัน ซึ่ง

ต่อมารู้จักกันในนาม “เปโตรนาส” (Petronas)14 

ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1970 อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ปรากฏบริษัทน้ ามันแห่งชาติ

กว่า 78 แห่งทั่วโลก อาทิ สเตทออยล์ (Statoil) ของประเทศนอร์เวย์ (1971) บริษัทน้ ามันแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

(Philippines National Oil Company) (1971) และปากีสถานสเตทออยล์  (Pakistan State Oil) ของ

ประเทศปากีสถาน เป็นต้น15 บริษัทน้ ามันดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงมีบทบาทในฐานะบริษัทน้ ามันแห่งชาติมา

จนถึงปัจจุบัน แม้บริษัทบางแห่งจะมีการเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนที่รัฐบาลถือ

หุ้นส่วนมาก อาทิ บริษัทสเตทออยล์ ของนอร์เวย์ หากแต่ยังคงบทบาทและเป้าหมายในทางนโยบายเพื่อการ

สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของรัฐ ทั้งในด้านของการรักษาระดับราคาพลังงานให้มีความคงที่หรือไม่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์พลังงานโลก หรือการแสวงหาแหล่งพลังงานส ารองเพื่อความมั่นคง

ของประเทศ 

 

2. การเชื่อมโยงดา้นพลังงานในระดับภูมิภาค 

                                                           
13 Peter McCawley. “Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia.” Journal of Southeast 

Asian Studies, Vol. 9 No. 1 (March 1978), pp. 1-27. 
14 Bruce Gale. “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation.” Asian Survey, Vol. 21 No. 11 (November 

1981), pp. 1129-1144. 
15 Merrie Gilbert Klapp. The Sovereign Entrepreneur: Oil Policies in Advanced and Less Developed 

Capitalist Countries. (Ithaca: Cornell University Press, 1987), pp. 18-23. 
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 การก่อตัวของกระแสภูมิภาคนิคม (Regionalism) และการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาคที่

ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ก่อนที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 นอกจากจะน ามาสู่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมแล้ว ภูมิภาคหลายแห่งยังปรากฎนโยบายหรือ

แผนงานในการสร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวนี้

ตั้งอยู่บนฐานความคิดของการสร้างความมั่นคงพลังงานในระดับภูมิภาค อันขยายขอบเขตออกจาก

ระดับประเทศ รวมถึงการสร้างสมดุลด้านพลังงานภายในภูมิภาคระหว่างประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้ต้องการ

พลังงาน ในทางเดียวกัน การเชื่อมโยงด้านพลังงานในระดับภูมิภาคยังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาพลังงาน

สะอาดหรือพลังงานทดแทนด้วยเช่นกัน ผ่านการเชื่อมโยงพลังงานผ่านหน่วยการผลิตพลังงานทดแทนขนาด

กลาง 

 ปัจจุบัน ได้ปรากฏการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงด้านพลังงานระดับภูมิภาคในหลายพื้นที่ของโลก 

ยกตัวอย่างเช่น นโยบาย ASEAN Power Grid Plan ของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ที่ได้รับการหยิบ

ยกขึ้นมาหารืออย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมผู้น าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพลังงานของอาเซียนครั้งที่ 

29 (29th meeting of the Heads of ASEAN Power Utilities and Authorities Council) เมื่อปี 201616 

มีเป้าหมายส าคัญในการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศให้สมบูรณ์

ภายในปี 2020 เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับภูมิภาค  ในทางเดียวกับ นโยบาย The Asia Super 

Grid ที่ได้รับการผลักดันผ่านภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น ที่เน้นการเชื่อมโยงด้านพลังงานกับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสายส่งไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ า อันมีเป้าหมายส าคัญในการสร้างความมั่นคง

ทางด้านพลังงานให้กับญี่ปุ่นที่ประสบความเสี่ยงด้านพลังงานอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมา รวมถึงการ

สร้างตลาดพลังงานให้กับประเทศในภูมิภาค17   

  

3. พลังงานนิวเคลียร ์

 พลังงานนิวเคลียร์ เป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับการให้ความส าคัญอย่างมากในประเทศอุตสาหกรรมช่วง

ทศวรรษ 1960 ถึง 1970 อันเนื่องมาจากเป็นพลังงานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ การ

สนับสนุนและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ได้รับการขับเคลื่อนผ่านองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 2 องค์กรหลัก

ส าคัญ อันได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) 

                                                           
16 “ ASEAN Power Grid Enhancing Electricity Interconnectedness.”  Building the ASEAN Community. 

Available from http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20APG-3.pdf (12 

July 2017). 
17 Yanfei Li., and Shigeru Kimura. Study on Power Grid Interconnection and Electricity Trading in 

Northeast Asia. ERIA Research Project Report 2015, No.9 (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016). 
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ที่ก่อตั้งในปี 1957 และประชาคมพลังงานปรมาณู (European Atomic Energy Community : EURATOM) 

ที่ก่อตั้งในปี 1958 ทั้งสองหน่วยงานได้วางแผนและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์ให้กับบรรดา

ประเทศสมาชิก และสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและ

ครัวเรือน นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกายังได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการด้านพลังงานนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา 

(United States Atomic Energy Commission) ท ามีหน้าที่มีลักษณะเดียวกัน 

 คาลเดอร์ ฮอลล์ (Calder Hall) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกที่ตอบสนองความต้องการเชงิ

พาณิชย์ที่ก่อตั้งในปี 1956 ก่อนที่การใช้พลังงานนิวเคลียร์จะขยายตัวไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆ 

โดยเฉพาะประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น การใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจากการ

ผลิตที่ไม่ถึง 1 กิกะวัตต์ในปี 1960 มาเป็น 100 กิกะวัตต์ในทศวรรษ 1970 และ 300 กิกะวัตต์ในปลาย

ทศวรรษ 1980 ทั้งนี้ การเติบโตของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับวิกฤติน้ ามันที่เกิดขึ้นใน

ทศวรรษ 1970 ที่ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะญี่ปุ่นจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานเพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้า

จากน้ ามันที่มีความเสี่ยงทั้งด้านราคาและด้านความมั่นคง18 อย่างไรก็ดี การขยายตัวและการใช้พลังงาน

นิวเคลียร์ดูจะเร่ิมลดลงในช่วงหลังทศวรรษ 1980 หลังอุบัติเหตุที่น าไปสู่การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี (ดังจะ

กล่าวต่อไปในหัวข้อ 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 50 Years of Nuclear Energy (International Atomic Energy Agency, 2006). 
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เรื่องท่ี 13.2.3  

ผลกระทบด้านนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
 

 การปรากฏและการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายพลังงานของโลกมิได้เพียงแต่น าไปสู่รูปธรรมของ

การสนับสนุนและการพัฒนาด้านพลังงานในด้านต่าง ๆ เท่านั้น หากแต่ในอีกด้านหนึ่ง ยังได้น าไปสู่การสร้าง

ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงของแบบแผนความสัมพันธ์ในตลาดพลังงานและการผลิตพลังงานด้วยเช่นกัน 

เช่นเดียวกับทางเลือกด้านพลังงานจ านวนหนึ่งที่เป็นผลมาจากสภาพปัญหาอันเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย

ด้านพลังงานในอดีต ดังจะขอยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดจากนโยบายพลังงานในบริบทโลกดังต่อไปนี้ 

  

1. กลุ่มประเทศผู้ส่งน  ามันเป็นสินค้าออกกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในมหาสมุทร 
 การจัดตั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ ามันเป็นสินค้าออก หรือโอเปค ในปี 1960 ไม่เพียงแต่จะสะท้อนการเข้า

มามีอิทธิพลในภาคการผลิตและการค้าน้ ามันของรัฐบาล โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางเท่านั้น หากแต่

ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์และการต่อรองในตลาดน้ ามันโลกที่กลุ่มโอเปคสามารถเพิ่มอิทธิพลขึ้นมาเหนือบทบาท

ของบรรษัทน้ ามันข้ามชาติ และกลายเป็นผู้ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของโลก 

 การทวีบทบาทควบคุมการผลิตและราคาน้ ามันของโอเปคในฐานะกลุ่มประเทศที่กุมการผลิตน้ ามัน

กว่าร้อยละ 70 ของโลก ได้ท าให้ราคาน้ ามันในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1969 และใช้น้ ามัน

เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อรองกับประเทศมหาอ านาจในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ในปี 

1973 ในสงครามยม คิปปูร์ (Yom Kippur) ที่เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศ

อิสราเอล กลุ่มโอเปคได้ใช้น้ ามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ประเทศต่าง  ๆ ยุติการสนับสนุนประเทศ

อิสราเอลผ่านมาตรการลดก าลังการผลิตลงร้อยละ 5 ต่อเดือนจะกว่าอิสราเอลจะถอนทหาร งดขายน้ ามันให้แก่

สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสองประเทศหลักที่สนับสนุนอิสราเอล การข้ึนราคานี้มันดิบไปอีกร้อยละ 
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70 ในเดือนพฤศจิกายน 1973 และการออกมาตราการจ าหน่ายน้ ามันให้แก่กลุ่มประเทศตามล าดับ

ความส าคัญ19 ส่งผลให้ราคาน้ ามันเพิ่มข้ึนจากบาเรลละ 3.01 เหรียญสหรัฐฯ มาเป็น  11.25 เหรียญสหรัฐฯ ใน

ปี 197520 

 บทบาทและท่าทีของกลุ่มโอเปคที่สามารถควบคุมตลาดน้ ามันและการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิต

น้ ามันเพื่อเติมเต็มความต้องการเมื่อยามจ าเป็น เนื่องจากความสามารถในการผลิตที่เต็มเพดานและก าลังลด

ต่ าลง21 ได้ท าให้บรรษัทน้ ามันข้ามชาติและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เริ่มการส ารวจและผลิตน้ ามันปิโตรเลียม

ในประเทศตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งปิโตรเลียมในทะเล (Offshore) ที่ราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท าให้

ต้นทุนการส ารวจและผลิตมีความคุ้มค่ามากข้ึนและมีความเสี่ยงที่ลดลง  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ได้เกิดปรากฏการณ์ “ตื่นน้ ามัน” (Oil Boom) หรือการ

ผลิตน้ ามันในประเทศนอกกลุ่มโอเปคและตะวันออกกลางมากข้ึน โดยเฉพาะในแถบทะเลเหนือ อลาสก้า และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การผลักดันของบริษัทน้ ามันข้ามชาติที่หลีกหนีการควบคุมอย่างเคร่งครัดของ

ประเทศผู้ผลิต22 

   

2. ผลกระทบจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 

 การสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอุตสาหกรรม และองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศ 

แม้จะน าไปสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ขยายตัวขึ้นในทศวรรษ 1960 จนถึงทศวรรษ 1970 ทว่าในอีกมุมหนึ่ง 

นักวิทยาศาสตร์จ านวนหนึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความกังวลต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งในประเด็นของอุบัติเหตุ

จากนิวเคลียร์และการก าจัดกากกัมมันตรังสีที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ความกังวลและความตระหนักถึง

ผลกระทบของพลังงานนิวเคลียร์ที่ปรากฏขึ้นในทศวรรษ 1970 ได้น าไปสู่กระแสต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในหลายประเทศและสามารถส่งผลให้เกิดการยุติโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ในหลายพื้นที่ 

อาทิ ประเทศเยอรมนี เป็นต้น  

 การเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์ (Three Mile Island) สหรัฐอเมริกาในปี 1979 

และโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล (Chernobyl) ของสหภาพโซเวียตในปี 1986 ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับ

                                                           
19 สมลักษณ์ โตสกุล, “ควำมเป็นมำของโอเปค.” น ้ำมันกับปัญหำเศรษฐกิจ: จุลสำรธนำคำรกรุงเทพ จ้ำกัด (มกรำคม–

มีนำคม 2518). หน้ำ 101–102. 
20 Dag Harald Claes. The Politics of Oil-Producer Cooperation (Boulder: Westview Press, 2001), p.  67. และ 

สมบูรณ์ ศิริประชัย. นโยบำยปิโตรเลียมและนโยบำยรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตั งแต่สงครำมโลกครั งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน 

(กรุงเทพฯ : หน่วยวิจัย คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2529). หน้ำ 170. 
21 Michael L. Ross. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. p. 53.  
22 Dag Harald Claes. The Politics of Oil-Producer Cooperation (Boulder: Westview Press, 2001). p. 74.  
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สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม และน าไปสู่กระแสต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ที่รุนแรงขึ้นและมีลักษณะของการเป็น

กระแสต่อต้านในระดับนานาชาติ  จวบจนอุบัติเหตุที่น าไปสู่การร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟูกูชิมา ของญี่ปุ่น ในปี 2011 ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญและท าให้พลังงานนิวเคลียร์ลดความส าคัญใน

นโยบายด้านพลังงานของประเทศอุตสาหกรรมและองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ประเทศจ านวนหนึ่ง อาทิ 

เยอรมนี ได้ตั้งเป้าให้มีการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดภายในปี 2022  

  วิกฤติทางด้านพลังงานนิวเคลียร์มิได้เพียงน าไปสู่การเปลี่ยนนโยบายต่อพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้น 

หากแต่ยังได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางพลังงานโดยรวม ตลอดจนการปรากฎของนโยบายทางเลือก

ด้านพลังงานที่เน้นการแสวงหาทางเลือกทางด้านพลังงาน อันได้แก่ พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ทั้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากคลื่น  
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ตอนท่ี 13.3 
แนวโน้มและทิศทางนโยบายพลังงานในบริบทโลก 
 

โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

โปรดอ่านหัวเร่ือง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 7.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเร่ือง 

13.3.1 ปัญหาดา้นพลังงานในบริบทโลกปจัจุบนัที่สง่ผลต่ออนาคต 

13.3.2 แนวโน้มของนโยบายพลังงานในบริบทโลก และองค์กรทางเลือกด้านพลังงานในบริบทโลก 

13.3.3 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายพลงังานในบริบทโลก 

 

แนวคดิ 

1. ปจัจุบันสังคมโลกประสบกับปญัหาด้านพลังงานจ านวนหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของโลกทัง้ทางสงัคมเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการลดลงของพลงังานส ารองของ
โลก และผลกระทบจากการใชพ้ลงังานต่อการเปลีย่นแปลงสถาวะอากาศ  

2. แนวโน้มด้านพลงังานในบรบิทโลกปจัจุบนั ดูจะมทีศิทางที่เน้นไปในการแสวงหา
และพฒันาแหล่งพลงังานทางเลอืกเพื่อทดแทนพลงังานรปูแบบเดมิทีม่ปีรมิาณการ
ส ารองลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้  ได้มีการจัดตัง้องค์กรด้าน
พลงังานจ านวนหน่ึงทีม่บีทบาทในการผลกัดนันโยบายพลงังานทางเลอืก 

3. ประเทศไทยในฐานะประเทศทีน่ าเขา้พลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั ต้องประสบ 
กบัความเสี่ยงอย่างส าคญัต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดพลงังานโลก 
อย่างไรก็ด ีประเทศไทยได้มกีารก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านพลงังานที่เน้น
ไปสู่พลงังานทางเลอืกและการประหยดัพลงังานทีม่ากขึน้ 

 

วตัถุประสงค์ 

 เมือ่ศกึษาตอนที ่13.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายสภาพปญัหาดา้นพลงังานในบรบิทโลกปจัจุบนัทีส่่งผลต่ออนาคต 
2. อธบิายแนวโน้มของนโยบายพลงังานในบรบิทโลก และองคก์รทางเลอืกดา้นพลงังาน

ในบรบิทโลก 
3. อธบิายโอกาสและความเสีย่งของประเทศไทยจากนโยบายพลงังานในบรบิทโลก 
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ความน า 
 
 

 แบบแผนการผลิต การค้า และการใช้พลังงานของโลกที่อิงอยู่กับพลังงานฟอสซิลเป็นหลักตั้งแต่หลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 รวมถึงนโยบายด้านพลังงานต่าง ๆ ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
และข้อจ ากัดหลายประการที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและพัฒนาการด้านพลังงานใน
อนาคต อาทิ ปัญหาของการลดลงของพลังงานส ารอง และปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน  
 ข้อจ ากัดและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ท าให้หน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศและรัฐบาลใน

หลายประเทศเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญในการวางนโยบายด้านพลั งงานเพื่อลดผลกระทบจากสภาพ

ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการแสวงหาทางเลือกด้านพลังงานที่มีความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ

สภาพแวดล้อม 
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เรื่องท่ี 13.3.1 

ปัญหาด้านพลังงานในบริบทโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่ออนาคต 

 
 ความต้องการและการใช้พลังงานที่ส่วนใหญ่เป็นพลังงานจากฟอสซิลทั้งถ่านหินและน้ ามัน ซึ่งเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อประเทศต่าง ๆ ในโลก ทั้งปัญหาอัน

เกิดจากมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศจากการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง 

ปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรพลังงานหลักโดยเฉพาะปริมาณส ารองของน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

   

1. การลดลงของทรัพยากรพลังงาน 
การบริโภคพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรที่เป็น

แหล่งพลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ข้อมูลจากหน่วยงานสารสนเทศ

ด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Energy Information Administration, EIA)23 ได้ชี้ให้เห็นว่าการ

ใช้ทรัพยากรพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกประเภทของพลังงานและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป

ในอนาคตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเป็นเมืองของโลกที่จ าเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน

หลัก ในขณะที่ทรัพยากรพลังงานของโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถ่านหินและปิโตรเลียม อันได้แก่ ก๊าซ

ธรรมชาติและน้ ามัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในปัจจุบันและมีสัดส่วนการใช้และความต้องการสูงใน 3 

ล าดับแรก และเป็นทรัพยากรพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 

 

                                                           
23 International Energy Outlook 2016 (U.S. Energy Information Administration,  2016). 



 

13-32    นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

 
ฃ 

ภาพที่ 13.1 การใช้พลังงานของโลกและแนวโน้มในอนาคต: แยกตามประเภทพลังงาน  

ที่มา: The U.S. Energy Information Administration, 2016. 

จากสภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอันมีทิศทางตรงข้ามกับการลดลงของทรัพยากรพลังงานของโลก

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิดข้อกังวลจากหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศและประเทศที่พึ่งพาการ

น าเข้าทรัพยากรพลังงานเป็นหลักว่าอาจมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต รวมถึง

ปัญหาด้านดุลยภาพของตลาดพลังงานในโลก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มีการน าเข้าพลังงานปิโตรเลียม

ทั้งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่จ าเป็นต้องสร้างสัมพันภาพ

อันดีกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันหรือแสวงหาแหล่งพลังงานส ารองต่าง ๆ อันเนื่องมาจากต้องประสบกับความ

เสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงาน ดังที่ปรากฏในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1990 ที่ท าให้การขนส่งน้ ามัน

ปิโตรเลียมจากตะวันออกกลางประสบปัญหาและมีการกักตุนปิโตรเลียมของหลายประเทศ และท าให้ญี่ปุ่นต้อง

ประสบปัญหาด้านราคาพลังงานและเกือบประสบปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงาน เป็นต้น ด้วยเหตุจาก

สภาพปัญหาดังกล่าวนี้หน่วยงานพลังงานระหว่างประเทศและรัฐบาลของหลายประเทศจึงวางนโยบายทั้ง

ทางด้านของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดอัตราการใช้พลังงาน และการสร้างแหล่งพลังงาน

ทางเลือกหรือพลังงานทดแทน อาทิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เพื่อการประหยัดพลังงานและลดการพึ่งพาด้านพลังงานจากปิโตรเลียมหรือเชื้อเพลิง

ฟอสซิลที่มีลักษณะของพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อ 3.2) 
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2. การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ 

 การใช้พลังงานหลักของโลกที่มาจากฟอสซิล อันได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งได้น าไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในบรรยากาศของโลกใน

อัตราที่สูงและเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกและความแปรปรวนของสภาพอากาศ

โลก ทั้งในด้านของอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล ที่น าไปสู่ภัยธรรมชาติ และ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 

 ข้อมูลจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics 

and Space Administration:ASA) ได้ชี้ให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในโลกปัจจุบันสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 และเป็นจุดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อันจะน าไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในหลายพื้นที่ 

 

 
ภาพที่ 13.2 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลก  

ที่มา: National Aeronautics and Space Administration, NASA. 

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานระหว่างประเทศและ

รัฐบาลเกือบทุกประเทศเกิดความตระหนักถึงปัญหาและแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาในอนาคต ตัวอย่างเชน่ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่ได้มีการก าหนดให้ประเด็นของการเร่งต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change 

and its impacts) เป็นเป้าหมายหลัก (เป้าหมายที่ 13) และมีเป้าประสงค์หนึ่งที่กล่าวถึงการป้องกันการ
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เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

อากาศนี้ดูจะมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 17 ที่กว่าด้วยสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน

สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all) ทีมีจุดเน้นส าคัญในการสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก นอกเหนือจาก

พลังงานจากฟอสซิลที่น ามาสู่ผลกระทบทางสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้  การลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล

และการเพิ่มการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ อาทิ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ถือได้ว่าเป็น

แนวทางที่ส าคัญของการลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็นผลกระทบที่ส าคัญจากการ

ใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งหลายประเทศเริ่มมีความตระหนักและได้วางแผนนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของการ

พัฒนา การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน  (ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อ 3.2) 
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เรื่องท่ี 13.3.2 

แนวโน้มของนโยบายพลังงานในบริบทโลก และองค์กรทางเลือกด้าน

พลังงานในบริบทโลก 

 
 จากสถานการณ์ด้านพลังงานของโลก ที่แหล่งพลังงานส ารองจากฟอสซิลเริ่มลดน้อยลงและในหลาย

ประเทศจ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าทรัพยากรพลังงานมากข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคส่วนอ่ืน ๆ 

ของประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานจากฟอสซิล ส่งผลให้แนวโน้มของนโยบายด้าน

พลังงานเร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านของการแสวงหาและก าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกและ

พลังงานทดแทน การเพิ่มประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายด้านความ

มั่นคงทางพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสถานการณ์พลังงาน 

 

1. พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
 พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก (alternative energy) คือ พลังงานที่สามารถหมุนเวียนเกิด

ขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งพลังงานก าลังถูกน ามาใช้ทดแทนพลังงานหลักในปัจจุบัน หรือเป็นทางเลือก

ในการลดการพึ่งพาพลังงานหลักจากฟอสซิลในปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวทางและการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบัน 

อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง การร่วมทดแทนกับพลังงานหลัก ตัวอย่างเช่น ไบโอดีเซล และแก๊ส

โซฮอลล์ ที่น ามาทดแทนบางส่วนของน้ ามันเบนซิลและดีเซล โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดการพึ่งพาสัดส่วน

ของพลังงานหลักในภาคการผลิตภายใต้การใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการขนส่งในรูปแบบเดิม สอง การ

ทดแทนพลังงานหลัก ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานจากคลื่นในการผลิต

กระแสไฟฟ้า รวมถึงการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า เป้าหมายส าคัญคือการทดแทนพลังงานหลักผ่าน

พลังงานทางเลือก รวมถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้มีความเหมาะสมกับพลังงานทางเลือก อาทิ 

รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก 

 เป้าหมายของการวางแนวทางและนโยบายพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจ าแนกได้เป็น 2 

ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง การทดแทนและลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลที่มีราคาสูงขึ้น ตั้งแต่ทศวรรษที่ 

2000 เป็นต้นมา ราคาพลังงานจากฟอสซิลโดยเฉพาะน้ ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่องได้สร้างปัญหากับ
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ประเทศที่พึ่งพาน้ ามันน าเข้า หน่วยงานระหว่างประเทศ รัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศดังกล่าวได้มีความ

พยายามในการผลักดันนโยบายลดการพึ่งพาพลังงานน าเข้าผ่านการสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

พลังงานที่สกัดจากพืชที่เพาะปลูกได้ในประเทศ อาทิ เอทานอลและไบโอดีเซล เพื่อน ามาทดแทนสัดส่วนของ

น้ ามันที่ใช้ในภาคการผลิตและภาคการขนส่ง สอง การแสวงหาทางเลือกด้านพลังงาน แนวโน้มของทรัพยากร

พลังงานหลักในโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมลภาวะที่เกิดจากพลังงานฟอสซิล ได้ท าให้หน่วยงานระหว่าง

ประเทศและรัฐบาลของประเทศจ านวนหนึ่งเริ่มเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนและ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น คือ กรอบภาพกว้างของแนวโน้มและบริบททางนโยบายของพลังงานทางเลือก

และพลังงานทดแทน ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลหลายประเทศได้มีการวางนโยบายที่เป็นรูปธรรม

ในการสนับสนุนพลังงานทดแทน อันมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Ministerial: CEM)  

การประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพลังงานสะอาดเป็นการประชุมระดับโลกทางด้านพลังงานทางเลือกและ

พลังงานสะอาดที่ส าคัญ มีเป้าหมายส าคัญในการผลักดันนโยบาย และแลกเปลี่ยนหลักการปฏิบัติทางด้าน

พลังงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงเทคโนโลยี การประชุมดังกล่าวนี้เร่ิมต้นจากข้อเสนอของ

สหรัฐอเมริกาในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change) เมื่ อปี  2009 ก่อนมีการจัดการประชุมฯ ที่

สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี 2010 ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการวางเป้าหมายและติดตามเป้าหมายของ

การสนับสนุนและสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกในประเทศสมาชิก รวมถึงการลดสัดส่วน

จากพลังงานจากฟอสซิล ปัจจุบัน  การประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพลังงานสะอาดประกอบไปด้วยสมาชิก 23 

ประเทศ และสหภาพยุโรป อันได้แก่ บราซิล  แคนนาดา  จีน  เดนมาร์ค  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  

อินเดีย  อินโดนีเซีย  อิตาลี  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  เม็กซิโก นอรเวย์  รัสเซีย  ซาอุดิอาระเบีย  แอฟริกาใต้  สเปน  

สวีเดน  สหรัฐอาหรับเอมิเรต  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สนับสนุนพลังงานทดแทนตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 ผ่านการ

ประกาศใช้กฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ Renewable Energy Production Incentive (REPI) 1992 และ 

Energy Policy Act 1992 - incentives for renewable energy ที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการสนับสนุนให้

เกิดการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศทั้งจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ผ่าน

การสนับสนุนแรงจูงใจทางด้านภาษี แรงจูงใจทางด้านราคา และการสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่โครงการด้าน

พลังงานทดแทน นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังได้มีการก าหนดมาตรฐานเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงาน

ทดแทนทั้ งในระดับมลรัฐและระดับประเทศ ยกตั วอย่างเช่น  Renewable Portfolio Standard – 
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Massachusetts 1997 ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของรัฐแมสสาชูเซทท์ 

รวมถึงเป้าหมายของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 สหราชอาณาจักร  

สหราชอาณาจักร ได้มีการประกาศใช้แผนขับเคลื่อนด้านพลังงานทดแทนแห่งชาติ  (National 

Renewable Energy Action Plan: NREAP) ในปี 2010 อันเป็นแผนแม่บทส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ มีการวางเป้าหมายส าคัญ  3 ประการ ได้แก่ 1) การ

วางเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 15 ของการบริโภคพลังงานสุทธิ (gross final energy 

consumption) ภายในปี 2020 2) การใช้ความร้อนจากพลังงานทางเลือกร้อยละ 12 ภายในปี 2020 3) การ

ผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 31 ของความต้องการจากแหล่งพลังงานทางเลือก ผ่านแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 

3 ประการ คือ การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่พลังงานทดแทน การลดก าแพงด้านนโยบายและการบริหาร

จัดการให้เอ้ือต่อการใช้พลังงานทางเลือก และการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางด้านพลังงานทดแทน  

แผนด าเนินงานด้านพลังงานทดแทนแห่งชาตินี้ถือได้ว่าเป็นกรอบในการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนหลักของส

หราชอาณาจักร และน าไปสู่การปรับแก้ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการก าหนดรายละเอียดการสนับสนุนพลังงาน

ทดแทนของประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เยอรมนี 

 เยอรมนีมีการประกาศใช้แผนขับเคลื่อนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Action Plan: NREAP) 

ในปี 2010 และมีการวางเป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนภายในปี 2020 คือ 1) เป้าหมายรวม ให้มีการใช้

พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 18 ของการบริโภคพลังงานสุทธิ 2) การท าความร้อนและความเย็นให้มีการใช้จาก

แหล่งพลังงานทดแทนร้อยละ 15.5 ของความต้องการ 3) การผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีการใช้จากแหล่งพลังงาน

ทดแทนร้อยละ 37 ของความต้องการ และ 4) การขนส่งให้มีการใช้จากแหล่งพลังงานทดแทนร้อยละ 13 ของ

ความต้องการ 

 นอกจากนี้ เยอรมนียังได้มีการประกาศกฎหมายพลังงานทดแทน 2012 (Amendment of the 

Renewable Energy Sources Act: EEG 2012) มีสาระส าคัญในการวางรายละเอียดของการพัฒนาและ

สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ทั้งในด้านของสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมนีได้มีการตั้งเป้าระยะยาวที่จะให้มีสัดส่วนขั้นต่ า

ของพลังงานทดแทนในผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 35 ในปี 2020 ร้อยละ 50 ในปี 2030 ร้อยละ 65 ในปี 2040 

และร้อยละ 80 ในปี 2050 

ญี่ปุ่น 
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 ญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียที่ให้ความส าคัญต่อพลังงานทดแทนค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากปัจจัย

ส าคัญสองประการ คือ การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแหล่งพลังงานน าเข้าเป็นหลักเกือบทั้งหมด และ

การเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสีจากการผลิตของโรงฟฟ้าปรมาณู 

 ญี่ปุ่นได้มีการก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 22 ถึง 24 ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ภายในปี 2030 โดยมีมาตรการส าคัญที่น ามาใช้ คือ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

(Feed-in Tariff หรือ FiT) นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์พลังงาน 2014 (Strategic Energy Plan 2014) ยังได้มีการ

กล่าวถึงรายละเอียดของการพัฒนาด้านพลังงานที่เน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

ให้กับประเทศทั้งในด้านการสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น การสนับสนุนการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งผลิตขนาดเล็กหรือขนาดครัวเรือน และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ในทาง

เดียวกับ รัฐบาบญี่ปุ่นได้มีการตีพิมพ์เอกสารว่าด้วยภาพของอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานในระยะยาวของ

ประเทศ  (Long-term Energy Supply and Demand Outlook 2015) อันมี ส าระส าคัญ ในการระบุ

เป้าหมายของปี 2030 ที่ต้องลดการใช้น้ ามันดิบของประเทศในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ได้อย่างน้อย 50.3 หมื่นล้าน

ลิตร และการวางเป้าหมายโดยละเอียดของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 จีน 

 จีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงานในอัตราที่สูงตั้งแต่ช่วงปี 2000 เป็นต้น

มา อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ท าให้จีนประสบปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้

พลังงานฟอสซิลโดยเฉพาะน้ ามันดิบและถ่านหิน ส่งผลให้ประเทศจีนเริ่มมีการให้ความส าคัญกับพลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

 ในปี 2016 จีนได้มีการประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทนในช่วง 5 ปี (2016-2020) (Renewable 

Energy Development Five Year Plan 2016-2020) ขึ้น แผนฯ ดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 7 ประการ 

คือ 1) เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 15 ของการบริโภคพลังงานสุทธิ ภายในปี 2020 และร้อยละ 

20 ในปี 2030 2) ขยายก าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 680 กิกกะวัตต์ในปี 2020 3) 

ขยายก าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมให้ได้ 210 กิกะวัตต์ในปี 2020 4) สนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

พลังงานลมทั้งบนภาคพื้นดินและภาคพื้นสมุทร 5) สนันสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของพลังงาน

หมุนเวียน 6) สนันสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศและลดการพึ่งพาต่างประเทศ 

7) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานทดแทน 

 

2. การใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน 

การบริโภคพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้ท าให้แหล่ง

พลังงานส ารองในหลายประเทศเริ่มลดลงและมีแนวโน้มที่จะหมดลง และในอีกหลายประเทศจ าเป็นที่จะต้อง
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พึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นอันเป็นความเสี่ยงต่อทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง 

นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานยังแสดงความตระหนักถึงภาพรวมพลังงานส ารองของโลกที่จะ

หมดลงและอาจน าไปสู่ปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานในอนาคต โดยเฉพาะพลังงานจากฟอสซิล อันได้แก่ 

น้ ามันดิบและถ่านหิน 

จากสภาพการณ์และความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ได้ท าให้หน่วยงานระหว่างประเทศและรัฐบาล

ในหลายประเทศเร่ิมวางนโยบายเก่ียวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานขึ้นอันมี

เป้าหมายส าคัญในการลดอัตราการบริโภคพลังงาน ทั้งนี้ นโยบายด้านพลังงานดังกล่าวมีการด าเนินการใน  2 

ส่วนหลัก คือ หนึ่ง การพัฒนาและจัดการทางเทคโนโลยีทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคการ

ขนส่ง รวมถึงการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ สอง การขับเคลื่อน

เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เกิดความตระหนักและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ กล่าวถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพว่าคือ “กุญแจส าคัญใน

การสร้างระบบพลังงานส าหรับอนาคตที่มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ และมีความยั่งยืน” และองค์การพลังงาน

ระหว่างประเทศได้วางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานไว้ในฐานะแกนกลางทาง

นโยบายหรือเป็นนโยบายหลักที่ เชื่อมโยงกับประเด็นทางพลังงานอ่ืน  ๆ ทั้งนี้  การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่มีผลประโยชน์หลายประการอันเชื่อมโยงกับประเด็นทั้งในเชิง

การลดมลภาวะ การจัดการทรัพยากร การลดรายจ่ายสาธารณะ การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการ

สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เป็นต้น  

ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ และประเทศจ านวนหนึ่งในปัจจุบนั ได้มีการก าหนด

นโยบาย รวมถึงหลักปฏบิัติและเป้าหมายที่เปน็รูปธรรมในการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดังกรณีตัวอย่าง

ดังต่อไปนี ้

สหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปในมีการตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20% และปิดโรงไฟฟา้ 400 แห่ง

ภายในปี 2030 ซึ่งมีการวางแนวทางให้ทุกภาคส่วนในประเทศสมาชิกได้เข้ามามีสว่นร่วมในการลดการใช้

พลังงานผา่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต และกิจกรรมในชวีิตประจ าวัน  

ทั้ งนี้  ส หภ าพ ยุ โรป  ได้ มี ก ารจั ดท า เอกสาร Good Practice in Energy Efficiency: For a 

sustainable, safer and more competitive Europe ขึ้นมาเป็นแนวทางส าคัญให้ประเทศสมาชิกและทุก

ภาคส่วนของสหภาพยุโรปได้ใช้ในการประหยัดพลังงาน เอกสารดังกล่าวนี้ ได้กล่าวถึงการลดการใช้พลังงานใน

ส่วนของการออกแบบและปรับปรุงอาคาร  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม การค้า 

และบริการ ตลอดจนการใช้พลังงานประสิทธิภาพผ่านสินค้าในชีวิตประจ าวัน เป้าหมายและแนวทางดังกล่าว

ของสหภาพยุโรปนี้มิใช่เพียงการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยัง
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เชื่อมโยงกับประเด็นของการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานหมุนเวียน ที่มีเป้าหมายส าคัญเพื่อลด

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเกิดจากการใช้พลังงานจากฟอสซิล 

ญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการให้ความส าคัญและประกาศนโยบายว่าด้วยการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 กล่าวคือ หลังวิกฤติน้ ามันที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ 1970 ที่ราคาพลังงานในตลาดโลกมีความแปรปรวนและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ญี่ปุ่นใน

ฐานะประเทศที่พึ่งพาพลังงานน าเข้าเป็นหลักได้เร่ิมตระหนักถึงความจ าเป็นในการประหยัดพลังงานและการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานน าเข้า  

Energy Conservation Law ที่ประกาศใช้ในปี 1979 ถือได้ว่าเป็นรูปธรรมทางนโยบายที่ชัดเจนใน

การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของญี่ปุ่น สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การวางแนวทางและสนับสนุน

การประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการขนส่ง แนวทางที่ประกาศผ่านกฎหมายฉบับนี้ก่อน

ปี 2000 เกือบทั้งหมดจะเน้นหนักในภาคอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงการบริหารจัดการพลังงานภายในอุตสาหกรรม 

การหมุนเวียนพลังงาน การสนับสนุนด้านภาษีส าหรับโรงงานทีส่ามารถสร้างระบบประหยัดพลงังาน รวมถึงการ

สร้างโรงงานที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหลังปี 2000 นโยบายที่เป็นรูปธรรมในภาคการ

ผลิตจึงเริ่มมีการประกาศใช้ อาทิ แนวทางการจัดการอาคารส านักงานให้ประหยัดพลังงาน และการใช้

ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (The Ministry of Economy, Trade and 

Industry : METI) ของญี่ปุ่นยังได้มีการประกาศใช้นโยบายหรือข้อบังคับที่เน้นการประหยัดพลังงานออกมา

อย่างต่อเนื่องหลังปี 2000 ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดให้แสดงอัตราการใช้พลังงานของรถยนต์ในการ

ประชาสัมพันธ์24 และมาตรการก าหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานส าหรับรถยนต์ขนาดเล็ก เป็นต้น25 

จีน 

จีนเป็นประเทศที่เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ 

2000 เป็นต้นมา การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมหาศาล

ภายในประเทศจากทุกภาคส่วน  และพลังงานส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากฟอสซิลเป็นส าคัญโดยเฉพาะถ่านหิน

และน้ ามัน อันน ามาสู่ปัญหามลภาวะในเมืองอุตสาหกรรมหลายแห่งของประเทศ 

                                                           
24 Vehicle Fuel Efficiencies by Driving Condition to be Added to Fuel Efficiency Indications in Passenger 

Vehicle Catalogs and Vehicles for Exhibitions 
25 New Standards for Fuel Efficiency of Small Freight Vehicles (Top Runner Standards) 
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แม้รัฐบาลจีนจะมีการกล่าวถึงประเด็นของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 หากแต่กระบวนการดังกล่าวของจีนดูจะไม่สามารถเทียบเคียงได้กับ

ในหลายประเทศที่มีการวางมาตรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เริ่มให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหามลภาวะที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ ในปี 2004 ประเทศจีนได้มีการประกาศ Long-Term Energy Conservation Plan ขึ้น มี

จุดประสงค์ส าคัญในการวางแผนให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศ และได้ตั้งเป้าให้ตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2020 ต้องมีการลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศในสัดส่วน

ร้อยละ 3 ของการใช้พลังงานโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)26 ในทางเดียวกับ 

กฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Law 2007) ที่มีการวางแนวทางของการอนุรักษ์

พลังงานและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในประเทศจีน 

 

3. ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) 

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางพลังงานว่าคือ “ความพร้อม

หรือความสามารถที่จะใช้แหล่งพลังงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ” ความมั่นคงทาง

พลังงาน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ หนึ่ง ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่ส่วนใหญ่จะ

สัมพันธ์กับประเด็นของการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของพลังงานภายใต้ความต้องการของการพัฒนา

เศรษฐกิจ รวมถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และ สอง ความมั่นคงทางพลังงานในระยะสั้น ที่จะให้ความส าคัญ

กับความสามารถของระบบพลังงานให้สามารถตอบสนองต่อสมดุลของความตอ้งการและการผลติพลังงาน ทั้งนี้ 

ความมั่นคงทางพลังงานถือได้ว่าเป็นประเด็นทางนโยบายทีส่ัมพันธ์กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการประสบ

ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานเป็นสิ่งที่ผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 

จากประเด็นของความมั่นคงทางพลังงานดังกล่าวนี้ ได้ท าให้ในเกือบทุกประเทศจะมีการวางแผน

พลังงาน ที่ประเมินความต้องการพลังงานและความสามารถในการจัดหาหรือการผลิตพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ 

ประเด็นความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันดูจะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นของพลังงานหมุนเวียนและการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการหาแหล่งพลังงานส ารองที่ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศหรือเปน็

แหล่งพลังงานที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา และในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงระบบเพื่อลดความ

                                                           
26 National Development and Reform Commission, China Medium and Long Term Energy Conservation 

Plan (25 November 2004). 
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ต้องการด้านพลังงาน ดังตัวอย่างเช่น Energy Security Strategy ของสหภาพยุโรป ที่มีสาระส าคัญในการ

กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงทางพลังงานระยะสั้น หากการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่

ตอบสนองความต้องการในหลายประเทศของยุโรปมีปัญหา และแผนด้านความมั่นคงทางพลังงานระยะยาว ที่

เน้นการเพิ่มการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน 

อ่ืน ๆ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ27 ในทางเดียวกับ Strategic Energy 

Plan 2014 ของญี่ปุ่น ที่มีสาระส าคัญว่าด้วยหาแหล่งพลังงานส ารองของประเทศ ภายหลังการประสบปัญหา

อุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งใหญ่ในปี 2011 รวมถึงการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนภาคการผลิตของ

ประเทศในระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพาด้านพลังงาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ แนวคิดของความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ เน้นในด้าน

ของการหาอุปทานหรือแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแต่เพียงอย่างเดียว มาสู่การเน้น

ในด้านของอุปสงค์หรือการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกหรือพลังงาน

ทางเลือกภายในประเทศ 

 

4. องค์กรพลังงานทางเลือกดา้นพลังงาน 

นโยบายทางเลือกด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน นอกจากจะถูก

บรรจุไว้ในแผนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศส่วนใหญ่ในโลก และองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ อัน

เนื่องมาจากการประสบกับสภาพปัญหาที่แต่ละประเทศต้องประสบคล้ายคลึงกัน รวมถึงเป็นประเด็นร่วมของ

มนุษยชาติที่จ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ไม่เพียงจะทดแทนพลังงานหลัก

เดิมเท่านั้น หากแต่จ าเป็นที่จะต้องสร้างความยั่งยืนทางสภาพแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานทางเลือกโดยรัฐบาลในแต่ละประเทศ ตลอดจน

หน่วยงานหลักทางด้านพลังงานระหว่างประเทศแล้ว ในปัจจุบันยังได้มีการก่อตั้งองค์กรทางเลือกด้านพลังงาน

ขึ้นมาอีกหลายแห่ง เพื่อสนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานทางเลือกของแต่ละประเทศ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  

ภาคีความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (The 

Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, REEEP) เป็นองค์กรที่ ตั้ งขึ้น ในปี  2002 

ภายใต้การน าของสหราชอาณาจักร ภายหลังการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World 

Summit on Sustainable Development, WSSD) ที่นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศ
                                                           

27European Commission. Energy Security Strategy. Available from  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/energy-security-strategy ( 13 September 

2017) 
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สมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกันถึงการจ าเป็นต้องสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและการหากแหล่ง

พลังงานทางเลือกให้กับโลก เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบทางสภาวะแวดล้อม  

ภาคีความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการ

ภายใต้หลักการ “ลงทุน-เรียนรู้-แบ่งปัน” (Invest – Learn – Share) อันหมายถึงการลงทุนและศึกษาวิจัย

เก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน การเรียนรู้ระหว่างภาคีสมัครในการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนตั้งแต่สนับสนุน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพ และการแบ่งปันแม่แบบที่ประสบผลส าเร็จทั้งในเชิง

พาณิชย์และเชิงนโยบายแก่ภาคีสมาชิก 

ปัจจุบัน ภาคีความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไป

ด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ จ านวน 385 องค์กร รวมตั้งแต่รัฐบาล 45 ประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน 

องค์กรทางธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม 

ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency , 

IRENA) ทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นในปี 2009 จากความพยายามผลักดันของหน่วยงาน

ภาคประชาสังคมและภาครัฐในระดับระหว่างประเทศ อาทิ ยูโรโซล่า (Eurosolar) สภาว่าด้วยพลังงาน

หมุนเวียนของโลก (the World Council for Renewable Energy, WCRE) และองค์กรพลังงานลมโลก (the 

World Wind Energy Association) มีส านักงานใหญ่เมืองมัสดาร์ รัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เป้าหมายส าคัญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนประเทศต่าง ๆ 

ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต การท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางส าหรับการ

สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลงังานหมุนเวียน การเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านนโยบายและเทคโนโลยี

ด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ ทบวงฯ มีบทบาทหลักในการจัดท าสถิติด้านต่าง  ๆ ของการใช้พลังงานในโลก

โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน การให้ความแนะน าในเรื่องการพัฒนานโยบายและแบบแผนปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ และการจัดท าโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานหมุนเวียน  

ปัจจุบัน ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ มีประเทศสมาชิกจ านวน 143 ประเทศ โดย

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในปี 2012  
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เรื่องท่ี 13.3.3  

โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยจากนโยบายพลังงานในบริบทโลก 

 
 สถานการณ์พลังงานของไทยในปัจจุบัน หน่วยงานด้านพลังงานของทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ประเมินกันว่ามีความเสี่ยงส าคัญอันเนื่องมาจากการพึ่งพาพลังงานหลักบางประเภทมากจนเกินไปโดยเฉพาะ

ก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน ซึ่งแหล่งส ารองก๊าซธรรมชาติของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่

จะไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศในอีกประมาณสองทศวรรษ ในขณะที่น้ ามันที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาค

การขนส่งของประเทศเกือบทั้งหมดต้องพึ่งพาการน าเข้า ส่งผลให้มีความเสี่ยงจากปัจจัยทางราคาและปัจจัย

ทางการเมืองในตลาดน้ ามันโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่ส าคัญจากแหล่งพลังงานทดแทน

โดยเฉพาะถ่านหินที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาสังคมส่วนใหญ่ 

 

1. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 
 ข้อมูลใน พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 

65 และเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญ อันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่องตรงข้ามกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของประเทศ

ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเติบโตกว่าร้อย

ละ 50 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของพลังงานในการใช้

ผลิตไฟฟ้าและพลังงานในชีวิตประจ าวัน ทั้งทางเลือกทางนโยบายของประเทศไทยต่อความเสี่ยงดังกล่าวนี้ อาจ

มีอยู่ 3 แนวทางด้วยกัน28 ได้แก่ 

แนวทางแรก การกระจายการใช้เชื้อเพลิงโดยการปรับไปใช้เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ อาทิ ถ่านหินหรือพลังงาน

ทางเลือก 

แนวทางที่สอง การน าเข้าจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบการน าเข้าไฟฟ้าโดยตรง การน าเข้าก๊าซ

ธรรมชาติ และการน าเข้าในรูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลว (ก๊าซ LNG) ทางเลือกนี้มีความเสี่ยงส าคัญจากประเทศ

                                                           
28 ภัทรภรณ์ หิรัญวงศ์ และสิงหพันธุ์ สิงหเสนี. “อนำคตพลังงำนไฟฟ้ำไทย พอเพียงแต่เส่ียงภัย.” FOCUSED AND QUICK 

Issue 102 (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2558). 
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เพื่อนบ้านที่ไทยพึ่งพา อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซีย และลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงและอาจ

มีความจ าเป็นในการส ารองพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศในอนาคต 

แนวทางที่สาม การเปิดสิทธิการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน ที่

ยังคงมีความเสี่ยงส าคัญจากปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่พบใหม่อาจมีความเป็นไปได้ที่ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ 

ทั้งนี้ ประเทศไทยดูจะเลือกแนวทางที่แรกและแนวทางที่สองเป็นหลักในการวางนโยบายด้านพลังงาน

ของประเทศ ในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปรับปรุงปี 2558 (PDP2015) ได้ก าหนด

เป้าหมายให้การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะลดลงจากร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 37 ภายใน พ.ศ. 

2579 และก าหนดให้มีการทดแทนพลังงานจากถ่านหินที่จะเพิ่มจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 23 พลังงาน

หมุนเวียนในประเทศจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนให้มีการน าเข้าไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 1529 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าแหล่งพลังงาน

ทดแทนโดยเฉพาะถ่านหินมีข้อจ ากัดในปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและการได้รับการต่อต้านจากประชาคมส่วนใหญ่ 

 

2. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาน  ามัน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าน ามันดบิเพื่อเป็นวัตถุดิบในการกลั่นน้ ามันสูงถึง 850,000 บาร์เรลต่อ

วัน ในขณะที่ก าลังการผลิตภายในประเทศอยู่ที่เพียงประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้การใช้น้ ามันของ

ประเทศมีการใช้น้ ามันเบนซินมีการใช้เฉลี่ย 23 ล้านลิตรต่อวันและน้ ามันดีเซลเฉลี่ย 58 ล้านลิตรต่อวัน การ

พึ่งพาน้ ามันดิบน าเข้าที่สูงถึงร้อยละ 8530 ได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเปราะบางต่อความเสี่ยงทางด้านราคา

และความเสี่ยงทางด้านการเมืองจากตลาดน้ ามันโลก 

น้ ามันส าเร็จรูปส่วนใหญ่ของประเทศไทยถูกใช้ ในภาคการคมนาคมขนส่ง ทั้ งการขนส่งใน

ชีวิตประจ าวัน และการขนส่งสินค้า ที่ประเทศไทยมีการใช้รถยนต์เป็นพาหนะส าคัญของประเทศ จาก

สถานการณ์ความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ ามันดังกล่าวนี้ ประเทศไทยดูจะมีทางเลือกนโยบายต่อสถานการณ์

ดังกล่าวใน 3 แนวทางหลัก 

แนวทางแรก การใช้ไบโอดีเซลหรือเอทานอล เชื้อเพลิงดังกล่าวผลิตขึ้นได้จากพืช อาทิ อ้อย และ

ปาล์มน้ ามัน  

แนวทางที่สอง การสนับสนุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน การสนับสนุนรถยนต์ขนาดเล็กหรืออีโค -คาร์ 

(ECO CAR) จะมีส่วนอย่างส าคัญในการลดอัตราการใช้พลังงานต่อระยะการเดินทาง 
                                                           

29 องค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ. บทวิเครำะห์ส ำหรับประเทศภำคี – กำรประเมินควำมมันคงด้ำนพลังงำนของประเทศ

ไทยประจ ำปี 2559 (องค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ, 2559). 
30 กระทรวงพลังงำน. ประเทศไทยกับกำรน ำเข้ำพลังงำน (29 กันยำยน, 2016) เข้ำถึงได้จำกhttp://info.energy.go.th/th/ 
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แนวทางที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่ง การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ปรับเปลี่ยนการพึ่งพาพลังงานจากน้ ามันมาสู่พลังงานไฟฟ้า แนวทางนี้ในหลายประเทศเริ่มมีการพัฒนา

เทคโนโลยีและการน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 

จากแนวทางทั้งสามที่กล่าวมาในข้างต้น ดูเหมือนในปัจจุบันประเทศไทยจะมีนโยบายที่เน้นไปใน

แนวทางแรกและแนวทางที่สองเป็นส าคัญ ในส่วนของแนวทางแรก ประเทศไทยได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้เอ

ทานอลและไบโอดีเซลมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2010 อันเป็นช่วงเวลาที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ใน

ปัจจุบัน สถานบริการน้ ามันเกือบทั้งหมดจะมีน้ ามันเบนซินที่เป็นส่วนผสมของเอทานอลทั้งร้อยละ 10 (E10) 

และร้อยละ 20 (E20) ในส่วนของแนวทางที่สองในปี 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้มี

นโยบายให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO CAR) เป็นครั้งแรก มีเป้าหมาย

ส าคัญหนึ่ง คือ การช่วยลดผลกระทบจากการใช้รถยนต์ ทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และช่วยการใช้น้ ามันต่อระยะทาง31  

ในส่วนแนวทางที่สาม แม้จะมีแนวคิดปรากฏมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากแต่ประเทศไทยดู

จะยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากนัก และจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการวางกลไกทั้งด้านการสนับสนุน 

การควบคุม และการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและระบบสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 

 

3. การพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  

 ตั้งแต่ทศวรรษ 2010 การพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนในประเทศไทยได้การกล่าวถึง

มากขึ้นตามล าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวนโยบายและสถานการณ์ด้านพลังงานในระดับโลกที่ให้

ความส าคัญกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ภายในประเทศจากความกังวลใน

การหาแหล่งพลังงานเพื่อทดแทนแหล่งพลังงานหลักที่มีความเสี่ยงจากปริมาณส ารองและการพึ่งพาการน าเข้า 

 ทั้งนี้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) ตั้งเป้าหมายการใช้พลังงาน

หมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 3 เท่าภายใน พ.ศ.2579 หรือมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณร้อย

ละ 20 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย เป้าหมายดังกล่าวประกอบไปด้วย การผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย์(Solar Photovoltaic-Solar PV) ที่ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในแผนการผลิตพลังงานหมุนเวียน 

(6000 เมกะวัตต์) ตามมาด้วยพลังงานชีวมวล (5570 เมกะวัตต์) และพลังงานลม (3000 เมกะวัตต์) เป้าหมาย

                                                           
31 อนิณ เมฆสุขใส. “ภำพรวมนโยบำย ECO CAR รุ่นที่ 2.” วำรสำรส่งเสริมกำรลงทุน (ปีที่ 26 ฉบับที่ 3, มีนำคม 2558). 
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ดังกล่าวนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศ วิเคราะห์ว่าเป็นสัดส่วนที่นับว่าสูงและท้าทายที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้32  

 ทั้งนี้ การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ได้ใช้มาตราการ

สนับสนุนด้านราคารับซื้อแก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก แม้จะปรากฎมาตรการรับซื้อไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์จากหน่วยผลิตขนาดเล็กตามที่อยู่อาศัยในลักษณะของ Feed-in-Tariff (FIT) หากแต่การ

ด าเนินการดังกล่าวก็ยังมีข้อจ ากัดทั้งในแง่กระบวนการ ความชัดเจนของโครงการ และความต่อเนื่องในการ

สนับสนุน อันอาจกล่าวได้ว่านโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยยังคงเน้นให้ความส าคัญกับ

ผู้ผลิตขนาดใหญ่เป็นหลักเมื่อเทียบกับผู้ผลิตระดับครัวเรือน 

 

 

 

                                                           
32 องค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ. บทวิเครำะห์ส ำหรับประเทศภำคี–กำรประเมินควำมมันคงด้ำนพลังงำนของประเทศไทย

ประจ ำปี 2559. 


