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ข้อสรุป

ไม่กระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมก็ตอบยากมาก ซึ่งเป็น

ค�าถามที่หลายประเทศทั่วโลกก็ถามและต้องการค�าตอบ 

ความกล้าเสี่ยงของประเทศเยอรมนีและค�าถามต่างๆ เกี่ยวกับโอกาส

ที่จะประสบความส�าเร็จเป็นเรื่องที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ UL ระบบ

นิเวศพลังงานเยอรมนีและอเมริกาอยากจะรู้ ท�าไมต้องประเทศเยอรมนี 

ซึ่งขณะนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ล�าดับที่ห้าของโลก จึงกล้ารับความเสี่ยง

ทางเศรษฐกิจกับพลังงานทดแทนที่ว่า ท�าไมจึงเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะ 

ประสบความส�าเร็จได้ โดยสหรัฐอเมริกาและตลาดอื่นๆ จะต้องเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ความพยายามของเยอรมันกับการเปลี่ยนแปลง 

พลังงานนี้ ผลที่ได้รับนี้จะให้ภาพที่ชัดเจนของการประสบความส�าเร็จ 

ในการเปลี่ยนแปลงภาคพลังงานเทียบกับความยากล�าบากที่ต้องเผชิญ

ในระหว่างท�าการเปลี่ยนแปลง การวิจัยยังท�าให้เห็นอย่างชัดเจนถึง 

วิธีการที่นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้สื่อ

ดิจิตอล (Digital Disruption) ในพลังงานอวกาศ การพัฒนาและ 

การผลิตเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา จะน�าการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง

พลังงานมาสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศเยอรมนี อย่างไร

ก็ตาม ก็ยังไม่ชัดเจนในเวลานี้หรือเมื่อไหร่ที่การเปลี่ยนแปลงจัดขึ้นที่บ้าน

ประเทศที่พัฒนาแล้วของโลกได้ท�าข้อผิดพลาดในการพัฒนาและได้น�า

แหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งพิมพ์หลายชิ้น 

ที่ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ชี้ตัวอย่างให้เห็นถึงความ 

ล้มเหลวของรัฐบาลในการมุ่งเน้นละลงทุนการวิจัยด้านเทคโนโลยี 

และแนวความคิดด้านการวางตลาดสินค้า เช่น ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยและคณะวิจัย แต่กลับได้ให้การสนับสนุนปฏิบัติการที่มี 

ความเสี่ยงสูง อุดหนุนเทคโนโลยีที่ตลาดบางแห่งไม่เห็นว่ามีคุณค่า 

และไม่ได้เตรียมที่น�าไปใช้ ทั้งนี้ แม้จะมีข้อผิดพลาดด้านเอกสารที่สื่อได้ 

ชี้ให้ได้เห็นกัน แต่ทุกวันนี้ในปี 2558 ก็ยังเป็นที่แน่ชัดในแทบทุกภาคส่วน 

ของพลังงาน และแม้กระทั่งในตลาดหลักของประเทศที่ร�่ารวยกว่า 

พลังงานทดแทนก�าลังมาแรงและจะเพิ่มความส�าคัญมากย่ิงขึ้น  

ประเทศเยอรมนีสมควรได้รับเครดิตมากในเวทีโลกที่มีส่วนช่วยผลักดัน 

ให้เกิดความคืบหน้าด้านพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่มีผลมาจาก 

การเดิมพันหลักในเรื่องเทคโนโลยี ในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจของ

ประเทศเยอรมนีที่จะปิดโรงไฟฟ้  าพลังนิวเคลียร์ของตนโดยน�าเกี่ยวกับ  

2022 นับเป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยท�าโดยประเทศอุตสาหกรรม

ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ค�าถามที่ว่าประเทศเยอรมนีจะสามารถ

ตอบสนองต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของตัวเองโดย 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อคิดหรือสมมติฐานใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นผลมาจากการศึกษาส�าเร็จของ 
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UL และไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของ UL LLC 2
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ความมั่นคงของชาติ และการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมของ 

ประเทศ นโยบายพลังและการตลาด และการตัดสินใจว่าประเทศ 

จะประสบความส�าเร็จการเปล่ียนแปลงการใช้พลังงานหรือไม่ และ 

ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือจะเกิดการด�าเนินงานล่าช้า 

จากกระบวนการท�างานหรือไม่ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

ประเทศอืน่ๆ ยงัคงก�าลงัพจิารณาตวัเลือกในเรือ่งนีก้นั ประเทศเย  อรมนั 

ได้น�าหน้าไปแล้วด้วยตัดสินใจบนพื้นฐานความเช่ือของตนและมุ่งสู ่

การพัฒนางาน ไม่ว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงพลังงานไปในทิศทางใด  

UL เชือ่ว่าทกุฝ่ายสามารถได้รับประโยชน์จากความเข้าใจในกระบวนการ

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมๆ กับความสัมพันธ์ด้าน 

การตลาด หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UL ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่

เช่ือว่าการเปล่ียนถ่าย เปล่ียนแปลง และการใช้พลังงานจะมุ่งเน้น 

สู่แหล่งพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นทั่วโลก ให้เข้ามาพัฒนาด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อจะได้พลังงานที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น  

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคต

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ UL พบว่าประสบการณ์ของเยอรมัน 

การกระจายพลงังานและพลงังานทดแทนถงึเวลานีเ้ป็นทีแ่น่ชดัแล้วว่า 

ได้ตอบค�าถาม ความเป็นไปได้ ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ 

คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ประเทศเยอรมนียังคงรุดหน้าด้านพลังงานต่อไป 

โดยไม่มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีหรือการเงินเท่าที่มองเห็นได้ ปัญหา

ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือ จะควบรวม "ความรู้" วิศวกรรมของประเทศ

เยอรมนี ให้เกิดความสมดุล การเพิ่มระดับพลังงานทดแทนเข้ากับ

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสหรัฐในหลากหลายผลิตภัณฑ์ 

พลงังานทดแทนกนัอย่างไร เพือ่เร่งความเรว็การแปลงพลงังานทัว่โลก 

ให้มีความสนใจเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะท่ีกรรมวิธี ระบบ และ 

เทคโนโลยีก�าลังล้าสมัยลง และจะถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับ 

การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และเพ่ิมมูลค่าตลาด ยังไม่ต้องพูดถึง 

ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่มวลมนุษย์และโลก ระยะเวลาระหว่างการ 

เกาะอยู่กับสิ่งเก่าๆ และรับเอาสิ่งใหม่ด้านพลังงานจะจบลงท้ายสุด 

ที่ผลประเมินที่ออกมาอย่างชัดเจน คุณค่า และ ความเชื่อ มุมมอง 

เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ พลังงานและ 
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การตัดสินใจที่จะ "เปลี่ยน" 
ขับเคลื่อนตลาดพลังงานทดแทน

ความเป็นหนึ่งเดียว และสภาพของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่มีอยู่  

โดยไม่เปรยีบเทยีบ "ในสิง่เดยีวกนั" การพฒันาพลังงานทดแทนอนาคต

ของทั้งสองประเทศมากนัก เมื่อได้กล่าวเช่นนั้นแล้ว ความแตกต่าง 

ท่ีส�าคัญที่สุดระหว่างท้ังสองในเรื่องน้ีซ่ึงมีการพูดถึงน้อยมาก แต่มี 

ความส�าคัญมากที่สุดคือ การที่รัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ตัดสินใจ 

ที่จะ เปล่ียน ตลาดพลังงาน นโยบาย การเปล่ียนชนิดพลังงาน แปล 

เป็  นภาษาอังกฤษว่า "energy turnaround" เป็นค�าศัพท์ที่ใช้แสดง 

เจตนารวมและนโยบายที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนประเทศเยอรมนีให้ม ี

การใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ส่วนที่เหลือของโลกได้ติดตามดูประเทศเยอรมนีในหลายๆ ปีที่ผ่านมา  

ในฐานะประเทศที่ได้มีการเพิ่มปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก 

แหล่งพลังงานทดแทนอย่างน่าอัศจรรย์ อันที่จริง ก็เป็นประเทศผ่าน 

อัตราการใช้ 30% ในปี 2557 และมีแผนจะไปถึง 40-50% ของการ 

ใช้พลังงานทดแทนทั่วประเทศของปี 2568 และมากถึง 80% ภายใน

ปี 2593 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตพลังงานทดแทนมากกว่า

ประเทศเยอรมนีในแง่ของปริมาณโดยรวม แต่ก็เป็นสัดส่วนเพียงแค่

ประมาณ 13-14% ของก�าลังการผลิตรวม ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ผลิต 

พลังจากน�้าในเวลานี้ ความแตกต่างมีมากระหว่างประเทศทั้งสอง  

และการศึกษาจ�านวนมากได้แสดงให้เห็นปัญหาของขนาด นโยบาย  

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างทั้งสอง...คือการที่รัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ตัดสินใจที่จะ เปลี่ยน 
ตลาดพลังงาน
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6.17 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ต่อหนึ่งชั่วโมงในปี 2558 เพื่อสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน คนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ดร. 

นาเดีย ฮอร์ทแมนน์ หัวหน้าส่วนในการประสานงานพลังงานระหว่าง

ประเทศของหน่วยงานกล่าวว่า "ลูกค้าชาวเยอรมันได้รับรู้ถึงผลกระทบ

ของการปฏิวัติสีเขียวและต้องการเห็นราคาลดลงในที่สุด ปี 2558 เป็นปี

แรกที่ RES เก็บค่าบริการน้อยลงตลอดช่วงทศวรรษ และอาจจะมีราคา

คงที่หรือลดลงเล็กน้อยในอนาคต แต่จะไม่กลับไปที่ระดับราคาก่อนหน้า

นี้"

ในขณะที่เป็นความจริงว่า การเปลี่ยนชนิดพลังงาน มีนโยบายแข็งแกร่งที่

น�าโดยตัวนายกรัฐมนตรีอังเกล่า แมร์เคิ่ล และรัฐบาลของเธอเอง ความ

จริงที่ว่า ความปรารถนาที่จะยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด 

และปรับโครงสร้างภาคพลังงานที่มีการยอบรับกันอย่างน้อย 85% ของ

ประชากรชาวเยอรมันในขณะนี้ ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้กันอย่างเพียงพอ อัน

ที่จริง กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเยอรมันที่ก�ากับดูแลการ

เปลี่ยนแปลง Bundesnetzagentur อธิบายว่า ลูกค้าของเยอรมันได้รับ

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง รวมทั้งค่าบริการพลังงานทดแทน (RES) ที่

เพิ่มขึ้นจาก 0.9 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงใน 2543 เป็น 

1

2
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ประชาชนเยอรมันโดยทั่วไปรู้ถึงคุณค่าสภาพแวดล้อมและมีความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากระบบพลังงานพื้นฐานที่มาจากการใช้ฟอสซิล 

คนเยอรมันส่วนใหญ่ยอมรับว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทดแทนที่สะอาดกว่า แต่มีปัญหาหลายอย่าง
รวมถงึประเด็นในเรือ่งของความปลอดภยั ทีไ่ด้เกดิให้เห็นในภยัพบัิตฟิกุชุมิะไดอจิิ เมือ่ปี 2554 เมือ่เรว็ๆ นีท้ี่ประเทศญี่ปุ่น 
หรือเชอร์โนบิลในปี 2529 เยอรมันยังมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการและการก�าจัดกากนิวเคลียร์ โดยยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่อง
เทคโนโลยีนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ที่จะน�าพามาซ่ึงปัญหาด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศอย่างจริงจัง

เยอรมันยอมรับว่า ความส�าเร็จในการพึ่งพาพลังงานตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการหลีกเลี่ยง 
จากก๊าซธรรมชาติที่มีราคาแพงในภูมิภาค 

บางที เหตุผลหนึ่งที่ชัดเจนมากที่สุดที่เยอรมันยอมให้การสนับสนุน ก็เป็นเพราะประเทศก�าลังเข้าใกล้ความสามารถทาง 
วศิวกรรม และมผีูเ้ชีย่วชาญทีม่ัน่ใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาและท�าได้ดใีนทีส่ดุ ดงันัน้ พวกเขาจะสร้างอตุสาหกรรมการผลิตใหม่
ขึ้นในประเทศที่จะสร้างมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่อนาคตได้ดี

ท�าไมประชากรส่วนใหญ่ของเยอรมันจึงสนับสนุนและรับภาระทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนระบบและ 
การใช้พลังงานที่มีอิทธิพลต่อทั่วโลก  
มีหลายเหตุผล แต่มีสี่ประการที่โดดเด่นที่สุด จากการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญในระบบนิเวศของพลังงานประเทศเยอรมนี 

5

การประติดประต่อเข้าด้วยกัน



เป็นจรงิ ประเทศสหรฐัอเมรกิายงัไม่ได้ท�าในสิง่เหล่านี ้มรีฐัทีโ่น้มเอยีง 

ไปในด้านนี้ อย่างเช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย ฮาวายและนิวยอร์ก ที่ผลักดัน 

อย่างหนกัทัง้กฎระเบยีบและการตลาดเพ่ือให้บรรลกุารเปลีย่นแปลงจรงิๆ 

ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น แม้แต่เมืองอย่างเบอร์ลิงตัน เวอร์มอนต์ และ 

แอสเพน โคโลราโด ก็มีการด�าเนินการคล้ายกันเป็นอิสระจากรัฐของตน  

แต่โดยรวมแล้ว ประเทศกม็กีาร เปลีย่นแปลงน้อยมาก และอยู่ในระหว่าง  

การเปล่ียนแปลงเสียส่วนใหญ่ โดยขาดความพร้อมเพรียงกันและมี 

วธิกีารไร้ทศิทางทัง้ประเทศ ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาร บารคั โอบามา 

ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากการใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอน 

การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้พลังงานทดแทนสะอาดที่ดีต่อโลก 

ตลอดระยะเวลาการเป็นประธานาธิบดีของเขา ในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนประกาศว่าจะท�าเป้าลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกร้อยละ 26-28 ลงจากระดบั 2005 ในปี 2568 

และจะเพิม่ส่วนแบ่งการใช้พลงังานสอาดให้ถงึ 20% ในปี 2573 ในเดือน 

สิงหาคมปี 2558 หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา 

สรุปแผนพลังงานสะอาดเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานคาร์บอน ในแผนมีมาตรการ 

คาดการณ์ว่าจะลดมลพิษคาร์บอนได้ร้อยละ 32 โดยส่วนใหญ่มาจาก 

การเลิกใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติไร้ประสิทธิภาพหรือโรงไฟฟ้  า 

พลังน�้ามัน คิดเป็นหนึ่งในสามของปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 

แม้แต่ผู้แทนสาธารณูปโภคในประเทศเยอรมนีในวันนี้ก็ยอมรับว่าการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นไปได้ทั้งในทางเทคนิคและหลีกเลี่ยงไม่ได้  

คลีเมนส์ เครมเมอร์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานและ 

การตลาดของ EnBW หนึ่งในสี่สาธารณูปโภคประชาชาติบอกว่า เป็น 

เพียงในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 

พลังงานในประเทศเยอรมนีจะเป็นนโยบายที่ยั่งยืน เขาตั้งข้อสังเกตว่า 

ปัญหาของประเทศเแตกออกในปี 2533 และ EnBW เช่น สาธารณูปโภค

อื่นๆ รอการกลับมาของพรรคอนุรักษ์นิยมเพื่อท�าให้การเปลี่ยนแปลง  

จนถึงปี 2553 พวกเขาจึงตระหนักว่านโยบายนี้จะเป็นอยู่ถาวร "แม้ใน 

ปี 2551 เมื่อผมร่วมงานกับบริษัท เราไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน 

พลังงาน การลงทุนพลังงานทดแทนที่พวกเราท�ากันเป็นความคิดเก่าๆ  

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งมีราคาแพง และ 

ไม่ใช่นักลงทุนทั่วไปจะเข้าถึงได้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่นั่นก่อน" ปัจจุบัน  

เครมเมอร์ตั้งข้อสังเกตว่า EnBW ลงทุนมากมายเพื่อสร้างตัวเองผ่าน 

นวัตกรรม การพิจารณาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ใช้ในบ้านอัตโนมัติ  

การบ�ารงุรกัษาทุง่กังหนัฟาร์ม และรวมไปถงึการออกแบบแสงไฟบนถนน

อัฉริยะ "เราจ�าเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการท�างานร่วมกับลูกค้าในรูปแบบที่

แตกต่างกัน เป็นเวลานานที่เราได้เป็นรู้จักกันในการให้บริการพลังงานที่

เชือ่ถือได้" เครมเมอร์ กล่าว "ผูค้นมคีวามคาดหวงัมากขึน้ในวนันีส้�าหรบั

สาธารณูปโภค รวมทั้งการให้บริการนวัตกรรมด้านพลังงาน"

ขณะที่ประเทศเยอรมนีได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะ เปลี่ยน ระบบ

พลังงานและได้ด�าเนินการตามขั้นตอนส�าคัญในการท�าให้เป้าหมาย 

โดยรวมแล้ว ประเทศ (สหรัฐอเมริกา) มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า และก�าลังอยู่ในระหว่าง  
การเปลี่ยนแปลงมากกว่า
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61%

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่แผนพลังงานสะอาดมุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก

อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่จะท�าให้เกิด การเปลี่ยนแปลง ในภาคพลังงาน  

ความจริงก็คือ ข้อเสนอต่างๆ เกิดปัญหาความแตกแยกทางการเมือง 

ในประเด็นสภาพภูมิอากาศตลอดเวลา และเนื่องจากว่าปัญหาเกิดจาก 

แง่มุมทางกฎหมาย จึงแน่ใจว่าจะมีการด�าเนินการไปตามนั้น มุมมอง 

ของประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณค่า 

ของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังคงเป็นปัญหา 

ที่คนส่วนใหญ่แตกแยกความคิดกันตามอุดมการณ์ความเชื่อของตน  

การศกึษาวจิยัของ Pew ในปี 2557 เกีย่วกบัการเมอืงการจ�าแนก พบว่า  

61% ของชาวอเมริกันที่เชื่อว่าโลกร้อนขึ้น เมื่อเทียบกับ 35% ที่ไม่เชื่อ  

ในขณะที่ 40% กล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าภาวะโลกร้อนจะเกิดจากกิจกรรม 

ของมนุษย์ 18% ของประชาชนกล่าวว่าพวกเขาคิดว่าภาวะโลกร้อนเป็น 

ผลจากสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

การศึกษาวจิยัของ Pew ในปี 2557 เปรยีบเทยีบตัวอย่างการตอบสนอง 

ของประชาชนทั่วไปกับตัวอย่างตอบสนองจากนักวิทยาศาสตร์ของ  

สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (AAAS) พบความ 

แตกต่างการรับรู้ระหว่างสองกลุ่มที่ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก 

ตั้งแต่มีการส�ารวจในปี 2552 ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ 87% ของ 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ากิจกรรมของมนุษย์ขับเคลื่อนภาวะโลกร้อน  

มีเพียงครึ่งหนึ่งของประชาชนชาวอเมริกัน (50%) เชื่อเช่นนั้น การวิจัย 

ส�ารวจความคิดเห็นอีกช้ินหน่ึงในปี 2557 ของ Pew ที่ท�าพร้อมกับ  

ประเทศสหรฐัอเมรกิาในวันนี ้ในมมุมองของประชาชนเก่ียวกบัภยัคกุคาม

โลกและแนวทางแก้ไขของอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมีความใกล้ชิดกับการเมืองอย่างมาก ส�าหรับพรรค 

เดโมแครต การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกเป็นภยัคกุคามท่ีน่ากลวัมากถงึ  

68% ขณะที่มีเพียง 25% ของพรรคริพับลิกัน ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ส�าคัญ พรรคริพับลิกันส่วนใหญ่กล่าวว่า  

ความเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกเป็นทัง้ภัยคกุคามทีไ่ม่ร้ายแรงนกั (32%) 

หรือไม่เป็นภัยคุกคาม (40%) เลย จึงไม่แปลกใจที่ผู้สมัครประธานาธิบดี 

พรรครพิบัลิกนั ปี 2555 ประกอบด้วยบคุคลทีไ่ม่เชือ่เรือ่งการเปลีย่นแปลง 

สภาพของภมูอิากาศ และแม้จะดขีึน้ในปี 2559 ความเชือ่กย็งัเหมอืนเดมิ 

35%

4%

61% ของชาวอเมริกาเชื่อว่าโลกร้อนขึ้น

35% ของชาวอเมริกาไม่เชื่อ

4% อื่นๆ 

87% ของนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากิจกรรมของ
มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดภาวะโลกร้อน
50% ของชาวอเมริกันเชื่อว่ากิจกรรมของ
มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดภาวะโลกร้อน

87%

50%
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ปัญหาเหล่านี้เกิดจาก ค่านิยมเป็นพื้นฐาน แบบเดียวกันกับรายละเอียด

ในจดหมาย 184 หน้าของสมเด็จพระสันตะปาปา เรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เดือนมิถุนายน ปี 2558 ก่อนหน้าปัญหาที่มีขึ้นใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า วิธีใด จึงจะดีที่สุดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ระบบพลังงานซึ่งประเทศเยอรมนีได้ประกาศใช้ไปก่อนนี้แล้ว

การขาดความต่อเนื่องในหลักการพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและสาเหตุ โดยยังไม่ต้องพูดถึงค่าสัมพันธ์หรือความส�าคัญ 

ปัญหาด้านความปลอดภัยของประเทศและโลกที่ต้องดูแล ท�าให้อเมริกา 

ไม่อาจท�าการ เปลี่ยนแปลง ได้ สิ่งที่เราพบเห็นกัน จึงเป็นเพียงการรวม 

กลุม่ของผูค้นในระดบัรฐัหรอืเมอืงทีม่อีดุมการณ์เรือ่งสภาพแวดล้อมและ 

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน (เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย  

ฮาวาย และแอสเพน CO) และเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

และการจัดสัดส่วนพื้นที่ หรือถูกผลักดันโดยความได้เปรียบทางศักยภาพ 

เศรษฐกิจและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มี 

ประสิทธิภาพมากและเสถียรภาพ (เช่น รัฐนิวยอร์ก) เหตุการณ์หายนะ 

สภาพอากาศ ปี 2555 ที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า "พายุแซนดี้ขนาด 

ใหญ่" ที่รัฐนิวยอร์ก ที่ท�าลายพลังงานไฟฟ้าอย่างร้ายแรง ท�าให้ผู้น�า 

ทางการเมืองต้องตรวจสอบการกระจายเทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง 

มากขึ้น เพื่อสร้างระบบสัดส่วนพื้นที่ให้เสถียรมากขึ้น ด้วยความเข้าใจ 

ดีว่า จะมีโอกาสเป็นผู้น�าทางการตลาดและได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

จากเทคโนโลยีการกระจายทรัพยากรคลื่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวยอร์กอ้างเหตุผล 

ทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตน แม้ว่าผล 

ส�ารวจ ปี 2556 ได้เผยให้เห็นถงึข้อได้เปรยีบทางเศรษฐกจิทีช่าวอเมริกนั 

มองเหน็ ท�าให้ 75% ลงช่ือสนบัสนนุพลงังานแสงอาทติย์ และอีกร้อยละ  

71 ให้การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานลม ก็ยังมีปัญหามากมายใน 

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน หรือ ค�าถาม ที่อยู่เบื้องหลัง 

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

เจมส์ "จิม" เฉิน รองประธานฝ่ายการก�ากับดูแลกิจการบริษัทเทสลา 

มอเตอร์ เชื่อว่าปัญหาด้านความปลอดภัยของชาติ ควรช่วยขับเคลื่อน 

ให้เกิดการปรับปรุงระบบพลังงานแห่งชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  

"น�้ามันครึ่งหนึ่งของเรามาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากตะวันออก 

กลาง และถ้าถูกปิดตัวลง ก็หมายถึงสงครามทางเศรษฐกิจ เรามีกอง 

ก�าลงัทหารจ�านวนมากประจ�าอยูท่ีอ่่าวเปอร์เซยีเพือ่ดแูลเส้นทางการส่ง 

น�า้มัน เราใช้จ่ายเงินนบัพนัๆ ล้านดอลลาร์ต่อปีในภมูภิาตะวันออกกลาง 

ซึ่งเป็นที่ท่ีเดียวกันกับการเกิดการก่อการร้ายและรัฐการก่อการร้าย" 

แน่นอน ข้อโต้แย้งเหล่านี้ได้ปรากฏต่อสาธารณะชนในรัฐต่างๆ ช่วง 

หลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักทางการ

เมืองและเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ศิลปะของความเป็นไปได้:  
ประเทศเยอรมนีมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
และการดูแลรักษาเสถียรภาพสัดส่วนในพื้นที่

อุปสรรค์ปัญหา เช่น แสงอาทิตย์และลมในการผลิตพลังงานทดแทน  

เมื่อช่วงเวลาเริมต้น มืออาชีพส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด ไม่ได้คิดว่ามัน 

จะเป็นไปได้ ตามที่ คลีเมนส์ เครมเมอร์ ได้อธิบายไว้ว่า "คนส่วนใหญ่ใน 

ภาคสาธารณูปโภคจะคิดว่าเราไม่สามารถท�าพลังงานทดแทนได้มากกว่า  

10% เพราะมันท�าไม่ได้" แน่นอน สิ่งที่ผู้ประกอบการสัดส่วนพื้นที่ท�าอยู่  

ไม่ได้มองการสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่จะช่วย

ให้เกิดความสมดุลการผลิตพลังงานทดแทนในระดับที่สูงขึ้น 

เร่ืองราวประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีช่วงห้าปีที่ผ่านมาใน 

การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าเป็นส่วนส�าคัญการ 

สร้างความสมดุลและความมั่นคงให้สัดส่วนพื้นที่ทั่วทุกส่วนงานใน 

ประเทศ หน่วยก�ากบัดแูล ศนูย์ปฏบิติัการด้านระบบส่งจ่ายไฟฟ้า (TSOs)  

ผู้ให้บริการระบบการจัดจ�าหน่าย (DSOs) และผู้ผลิตพลังงานทดแทน  

จะท�างานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศเยอรมนีในระยะยาวนั้นจะมี

สัดส่วนพื้นที่การใช้พลังงานที่น่าเชื่อถือมากท่ีสุดในโลก โดยจะไม่มี 
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จ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในระบบการจ่ายพลังงาน ขณะท�าการเปลี่ยน 

ถ่ายจากการใช้นิวเคลียร์และถ่านหิน การสร้างความสมดุลทางการตลาด 

ยังสร้างความร�่ารวยให้ Next Kraftwerke ผู้ก่อตั้งระบุว่าพวกเขาท�าได้  

180 ล้านยโูรในปี 2557 และมกี�าไรในช่วงสองสามปีแรกของการเริม่กจิการ 

สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นบททดสอบที่ส�าคัญ

ถึงความสามารถของ VPP ในความยืดหยุ่นที่จะข้ามผ่านปัญหาการจ่าย

พลังงานตามสัดส่วนพื้นที่ ในขณะที่ประมาณ 80% ของแสงอาทิตย์ 

ทั่วยุโรปถูกบดบังไปประมาณ 3 ช่ัวโมง ในขณะที่ Saemisch บอกว่า  

แม้จะมีความท้าทายและเกิดราคาขึ้นพรวดพราดและลงเป็นระยะเวลา 

สั้นๆ ในวันนั้นก็ตาม แต่ก็ไม่มีการขาดแคลนพลังงาน และเชื่อว่าระบบ 

จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ว่าได้ดีกว่าที่เห็นโดยไม่เกิดการสะดุดใดๆ  

สัดส่วนพื้นที่การใช้พลังงานของประเทศเยอรมนียังคงมีความน่าเชื่อถือ 

มากที่สุดในโลก โดยระบบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับ (SAIDI) ที่ 

เกดิขึน้จรงิลดลงในปี 2555 และปี 2556 ขณะทีป่รมิาณพลงังานทดแทน 

เพิม่ขึน้มากอย่างเหน็ได้ชดั SAIDI วดัอตัราการระยะเวลาทีไ่ฟฟ้าดบัโดย

เฉลี่ยต่อปีต่อลูกค้าของประเทศเยอรมนีได้ 15.32 นาทีในปี 2556 ซึ่ง 

เป็นเพียงหนึ่งในสี่ของระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับของสหราชอาณาจักรและ 

ดีกว่าอัตราประเทศสหรัฐอเมริกามากมาย ความสามารถในการจัดการ 

กับความท้าทาย เช่น อุปราคา และการรักษาเสถียรภาพพลังงานใน 

สดัส่วนพืน้ทีท่ั่วประเทศ ได้สร้างความเชือ่มัน่ต่อความส�าเรจ็ของพลงังาน 

ทดแทนอย่างมาก Saemisch จับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในด้าน 

พลังงานจ�านวนมากในประเทศเยอรมนีทุกวันนี้เมื่อเขากล่าวว่า "มันน่า 

จะบูรณาการพลังงานทดแทน 100% โดยไม่ต้องมีสาธารณูปโภคขนาด

ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย"

นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเป็นผู้เสนอว่าควรมีเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ 

บูรณาความสมดุลของเป้าหมาย พวกเขาเร่ิมต้นด้วยการพัฒนาส่ิงที่ 

เรียกว่า Next Kraftwerke ขณะเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยโคโลญ  

ปัจจุบัน มันเป็นโรงไฟฟ้  าเสมือน (VPP) ขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ 

การใช้พลังงานที่ได้รับการรับรองในตลาดจรแลกเปลี่ยนพลังงาน (EPEX)  

Next Kraftwerke มีเพียงขนาดเล็กจนถึงปี 2555 เมื่อพระราชบัญญัติ 

พลังงานทดแทนเยอรมันได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ VPP จ�าหน่ายไฟฟ้า 

โดยตรงในตลาดพลังงาน Hendrik Saemisch หนึ่งในผู้ก่อตั้งกล่าวว่า  

" ขณะท่ีเราเกดิความคดิ VPP ขึน้ เราคดิว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากพลงังาน 

ทดแทนสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับสัดส่วนพื้นท่ี

แบบโรงไฟฟ้  าเดิม เราคาดว่าจะเพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนในภาคส่วน

พลังงาน ปัจจุบัน โรงไฟฟ้  าเสมือนจริงของเราท�าการแก้ไขความไม่สมดุล

ของสดัส่วนพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ และแผนกการค้าของเราขณะนีจ้�าหน่าย

พลังงานทดแทนได้มากกว่า 5 TWh ต่อปี และน่ีเป็นเพียงการเริ่มต้น 

ของเรา" 

อันที่จริงแล้ว 30 VPPs รวมทั้ง Next Kraftwerke มีบทบาทส�าคัญในการ

เพิ่มพลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนีอย่างรวดเร็ว จากการเชื่อมต่อ 

ผู้ผลิตพลังงานรายย่อยจ�านวนมากผ่านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และเครื่องมือ 

ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ช่วยผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีแผงเซลล์ 

แสงอาทติย์ในนา จ�าหน่ายไฟฟ้าสูต่ลาดพลงังาน พวกเขายงัท�าหน้าทีเ่ป็น 

ศูนย์กลางก�ากับช่วยเหลือให้เกิดความน่าเชื่อถือในสัดส่วนพื้นที่ ความ 

สามารถในการกระจายไฟฟ้า โดยรวมผลผลิตเพื่อแจกจ่ายไฟฟ้าให้ได ้

ใช้กันในช่วงมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด หรือปิดการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยง 

การผลิตเกินความต้องการ ท�าให้ผู้ผลิตสัดส่วนพื้นที่ในประเทศเยอรมนี 

"ขณะที่เราก�าลังมีความคิดการสร้าง VPP เราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพลังงานทดแทนสามารถท�าหน้าที่ 
ได้ดีเท่ากับโรงไฟฟ้  าที่มีอยู่"

- Hendrik SaemiSCH ผู้ก่อตั้ง next kraftwerke
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แนวโน้มที่จะดิ่งเร็วเหมือนพลังงานแสงอาทิตย์ หากมีการส่งเสริมให้ใช้กัน 

ในตลาดประเทศอย่างจริงจัง เหตุผลที่ส�าคัญกว่านั้นที่ว่าท�าไมแบตเตอรี่ 

จึงไม่ได้เป็นหลักการเปลี่ยนแปลงพลังงานของประเทศเยอรมนีจนถึงทุก 

วันนี้ ก็เพราะผู้เล่นในตลาดเห็นว่าเทคโนโลยีของตนเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

แบตเตอรี่

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้ชี้ให้เห็นว่าโรงไฟฟ้  าพลังน�้าของตนเป็นทาง 

เลือกที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บไฟฟ้าเนื่องจากความสามารถในการ 

ผลิตจากศูนย์ไปสู่สูงสุดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่ VPPs เห็นว่าความ 

ยดืหยุน่ทีม่น้ัีนมปีระสทิธภิาพด ีแม้ในอตัราผลติพลงังานทดแทนในสดัส่วน 

พืน้ทีท่ีส่งู นวัตกรรมความคดิและความพยายามต่างๆ ในประเทศเยอรมนี 

ได้หันไปให้ความสนใจการพัฒนาวิธีการจัดเก็บพลังงาน เช่น เทคโนโลยี  

พลงังานสูค่วามร้อน ซึง่ยงัได้ช่วยลดการใช้ถ่านหนิท�าความร้อนในประเทศ 

อีกด้วย เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า  

 

 

 

เทคโนโลยีแบตเตอรี่มีความล้าหลังในประเทศเยอรมนี แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาจะต้องมีการจัดเก็บพลังงานเพื่อจะประสบ 

ความส�าเรจ็ก็ตามนอกเหนอืจากความสามารถในการผลติพลงังานทดแทน 

ในประเทศได้มากถึง 50% แบตเตอรี่ยังจะช่วยในด้านผู้บริโภคของตลาด

พลงังานในประเทศเยอรมน ีทีจ่ะท�าให้บ้านอยูอ่าศยัสามารถจดัเกบ็พลงังาน 

และขายคืนส่วนเกินให้สัดส่วนพื้นที่ต่อไปในอนาคต แบตเตอรี่บ้านพัก 

อาศัยยังสามารถช่วยรองรับความต้องการยานพาหนะไฟฟ้าในประเทศ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า

ผูใ้ห้บรกิารแบบดัง้เดมิช้ีให้เหน็ว่ามนัไม่ใช่เรือ่งง่ายๆ ดร. มาร์ตนิ วอลเตอร์  

หัวหน้าส่วนเชื่อมต่อการด�าเนินงานและระบบการรักษาความปลอดภัย  

50Hertz หนึ่งในสี่ผู้ประกอบการระบบส่งก�าลัง (TSOs) ของประเทศ 

เยอรมนีช้ีให้เห็นถึงความจ�าเป็นว่า ต้องมี VPPs มากข้ึน พร้อมกับ

ผลิตภัณฑ์สัดส่วนพื้นที่ที่ดี เช่น หม้อแปลงสับเฟส ที่สามารถปรับปรุง 

ตารางการสังเกตและการควบคุมโรงไฟฟ้  าโดยรวม จนกว่าจะถึงเวลานั้น  

TSOs ยังคงมีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความสมดุลและ

งการเชื่อมต่อสัดส่วนพื้นที่กับประเทศอื่นๆ เพื่อช่วยในการจัดการความ 

แออัดของสัดส่วนพื้นที่ นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายทาง 

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ 

จริงที่ว่า ความต้องการพลังงานโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นในประเทศเยอรมนี 

ราคายังคงต�่าอยู่มาก และขณะนี้การลดแรงจูงใจของรัฐบาลในการผลิต 

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เวลานี้ เขารู้สึกว่าการท�าธุรกิจพลังงานทดแทนอาจ 

จะไม่น่าสนใจมากนกัหากไม่ถงึกบัว่าไม่น่าสนใจเอาเสยีทัง้หมดเลยทเีดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยหนุนธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนีให้มากขึ้น  

อาจจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บแบตเตอรี่ คุณวอลเตอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า  

"การมีการจัดเก็บแบตเตอรี่จะท�าให้ผู้ผลิตพลังงานสามารถขายพลังงาน 

ในตอนเช้า เติมแบตเตอร่ีระหว่างวัน แล้วขายอีกครั้งเมื่อตอนอาทิตย์

ตกดิน" แต่น่าเสียดายที่ประเทศเยอรมนียังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการจัดเก็บแบตเตอรี่ และไม่ค่อยจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 

ใช้กัน บางรัฐที่ใช้พลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนี บอกว่าแบตเตอรี่ 

ราคาสูงเป็นอุปสรรคต่อการมีใช้ในวงกว้าง แม้ว่าจะยอมรับกันว่า ราคามี 
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ข้างหน้า เมื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานโตเต็มที่และขยายไปทั่วประเทศ  

แจน ลูคา พีลว่า ผู้แทนพลังงานทดแทนฮัมบูร์กคลัสเตอร์เอเจนซี่ระหว่าง

ประเทศ ซึ่งเป็นสมาคมพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทดแทน ยอมรับว่า

ได้มีเทคโนโลยีสัดส่วนพื้นที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศเยอรมนีในเวลานี้ เขาชี้

ให้เห็นว่า จะต้องมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการจัดเก็บในเร็วๆ วันนี้เพื่อ

ท่ีจะมีการจัดการความแออัดของสัดส่วนพื้นท่ีท่ีดีขึ้น "เราจ�าเป็นต้องมี

แบบ ไอบีเอ็ม และกูเกิลของโลก มาถึงประเทศเยอรมนีและช่วยให้เรา

กลายเป็นข้อมูลนักธุรกิจ เราจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญการจัดการกับข้อมูล

มากกว่าการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะช่วยชี้ทางไปข้างหน้าจากที่นี่เพราะสัดส่วน

พื้นที่จะมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเรา" 

การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในประเทศเยอรมนีจนถึงทุกวันนี้ ส่วน

ใหญ่เป็นเรื่องวิศวกรรม ค�าถามที่ผู้มีส่วนได้เสียพลังงานเยอรมันได้ถาม

และตอบคือ ท�าอย่างไร ประเทศจึงจะสามารถเพิ่มพลังงานทดแทนมาก

ขึ้นโดยไม่เกิดความสูญเสียความน่าเชื่อถือด้านสัดส่วนพื้นที่ พวกเขาได้

ค้นพบวิธีที่เหมาะสมจากมุมมองนโยบายในการผลักดันด้านเทคโนโลยี

แสงอาทิตย์และลม โดยเพิ่มโหลดลงในสัดส่วนพื้นที่ ขณะที่ใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่จะท�าให้สัดส่วนพื้นที่มีเสถียรภาพ เมื่อผู้น�าพลังงานประเทศ

มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความสมดุล ความสนใจจึงเปลี่ยนไปที่การ

พัฒนาธุรกิจที่เหมาะกับการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น ค�าถามมากมายตอนนี้จึงมีว่า จะควบรวมเทคโนโลยีอย่างไร 

เช่ือมต่อกับส่วนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศในสหภาพยุโรปให้ดี

ขึ้นได้อย่างไร และจะสร้างสันส่วนพื้นที่อัฉริยะกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย

สูงสุดของระบบสัดส่วนพื้นที่ที่มีการตอบสนองและมีความยืดหยุ่นได้ดี

อย่างไร ในขณะที่ประเทศเยอรมนีได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปในด้านความ

มั่นคงสัดส่วนพื้นท่ีและการจัดการมาตลอด เป็นท่ีน่าสังเกตว่าประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็สามารถพัฒนานวัตกรรมพลังงานได้ดีพอๆ กับเทคโนโลยี

ที่เยอรมันบอกว่าต้องมีเพื่อให้สามารถเข้าถึงระดับพลังงานทดแทนระดับ

ถัดไป (50-60% และมากกว่านั้น) ของสัดส่วนประเทศ

เฟลิกซ์ เดมสกี้ หัวหน้าสมาร์ทกริดและพลังงานท่ีสมาคมเยอรมัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและสื่อใหม่ (BITKOM) ยังได้ชี้ให้ 

เห็นว่า ผู้บริโภคเข้าถึงบ้านอัฉริยะเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติได้ยาก ตาม 

ทีค่ณุเดมสกีก้ล่าว รฐับาลเยอรมันได้ออกค�าสัง่ให้แจกเคร่ืองวดัอัฉรยิะแก่ 

ทุกครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าปีละกว่า 6,000 กิโลวัตต์ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 

เป็นต้นไป สาธารณปูโภคหลายแห่งได้ต่อต้านการแจกมาตรวดัด้วยเหตผุล 

ที่ว่าอุปกรณ์มีราคาแพงเกินไป ไม่คุ้มค่ากับราคาไฟฟ้าที่ต�่าในปัจจุบัน 

และความต้องการในประเทศเยอรมนีจะต�่าลง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

พลังงานส่วนใหญ่ยอมรับว่าผู้บริโภคชาวเยอรมันมีจ�านวนไม่เพียงพอใน 

การจดัการกบัการใช้พลงังานทกุวนันี ้แต่ BITKOM เชือ่ว่ารฐับาลได้เลอืก 

ระดับผู้บริโภคที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการก�าหนดเป้  าหมายเพื่อการ 

เริ่มต้นนี้ นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่อว่า การส่งสัญญาณราคาให้บ้านพัก 

อาศัย ที่สะท้อนถึงความตึงเครียดสัดส่วนพื้นที่การใช้พลังงาน จะท�าให ้

เกดิเทคโนโลยีประหยัดพลงังานใหม่ๆ เช่น ระบบอัตโนมตั ิเมือ่ลกูค้าเริม่ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับประโยชน์จากราคาต�่าและหลีกเลี่ยงการใช้ 

ไฟเวลาที่มีความต้องการสูงสุด เดมสกี้ อธิบายว่า "เราน้อมรับค�าแนะน�า

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ว่า เพราะมันเป็นพื้นฐานการก่อเกิด 

นวัตกรรมและเครื่องใช้ผู้บริโภคที่เป็นมิตร นี่คือเหตุผลที่ว่าท�าไมดิจิตอล 

จึงใช้งานได้ดีเสมอ ปัจจุบัน บัตรเครดิตเป็นมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ 

ดจิติอล สมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าโทรศพัท์มอืถอื และจะเป็นเช่นเดยีวกนั 

กับพลงังาน - ตราบใดทีเ่ราทกุคนท�างานร่วมกนั ตามทีเ่ป็นอยู ่มผีูม้ส่ีวน 

ได้เสียจ�านวนมากได้ค้นหาเหตุผลว่าท�าไมการท�างานกับระบบพลังงาน 

นี้จึงอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนัก ราคาแพงไป ซับซ้อนเกินไป  

ไม่มีความต้องการ-นั่นคือสิ่งที่พวกเขาว่ากันในเรื่องพลังงานทดแทนเมื่อ  

15 ปีก่อน"

พร้อมกับสมาร์ทมเิตอร์และระบบอตัโนมตั ิเดมสกี ้ได้ชีใ้ห้เหน็ว่าประเทศ 

เยอรมนต้ีองการ  ระบบการจดัการความปลอดภยัด้านไอท ีส�าหรบัสดัส่วน 

พื้นที่ทุกระดับ พร้อมกับระบบการตรวจสอบและวินิจฉัยใน 5-10 ปี 

ค�าถามที่ผู้มีส่วนได้เสียพลังงานเยอรมันได้ถามและตอบคือ ท�าอย่างไร ประเทศจึงจะสามารถเพิ่มแหล่ง
พลังงานทดแทนมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือของสัดส่วนพื้นที่
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นวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถอุดช่องว่างพลังงานของ
ประเทศเยอรมนี

ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาด�าเนินการเป็นช้ินๆ ในเวลานี้ เป็น 

นวัตกรรมที่คิดค้นโดยบริษัทและผู้ประกอบการมากกว่าจากหน่วยงาน

ก�ากับดูแลและสาธารณูปโภค

มันไม่ใช่ว่าประเทศเยอรมนีจะไม่สนใจระบบพลังงานอัฉริยะ แต่เป็น

เพราะว่าประเทศได้มุ่งเน้นไปในบรบิทแบบโครงการ เช่น เกาะไมโครกรดิ 

ใน Pellworm ที่นั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและวิศวกรมีสัดส่วนพื้นที่ 

พร้อมมาตรวัดอัฉริยะและแบตเตอรี่และการท�างานเพื่อให้เห็นสัดส่วน 

พื้นท่ีและการควบคุมการจัดการเพื่อให้ระบบมีความสมดุลและเพิ่ม 

พลังงานทดแทนมากขึ้น Dieter Haack ตัวแทนโครงการ SmartRegion  

ที่เกาะ Pellworm บอกว่าพวกเขาผลิตพลังงานสามเท่าที่เกาะต้องใช้ 

ในแต่ละปีด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่พวกเขาสร้างขึ้น ทางกลุ่มก�าลัง 

ท�างานกับนวัตกรรมท่ีจะลดการผลิตและบรรลุความสมดุลแก่สถานที่ 

มากขึ้นผ่านการจัดเก็บแบตเตอรี่อัฉริยะ

ความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างหนึ่งระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศ 

สหรัฐอเมริกาเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและความทันสมัยด้านพลังงาน   

คือ ความสมดุลสัดส่วนพื้นที่และปัญหาการบ�ารุงรักษาที่เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง 

ส�าหรับประเทศเยอรมนี แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนักประดิษฐ์ชาว

อเมริกันกลับไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ในขณะที่วิศวกรชาวเยอรมัน 

ได้รับเอาความท้าทายเกี่ยวกับการรักษาความสมบูรณ์สัดส่วนพื้นที่ในยุค 

พลังงานทดแทน อีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไม่สนใจ 

ในหัวข้อนี้เท่าไหร่นัก ในประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อที่ได้รับความนิยม 

มากที่สุดก็คือ ทุกสิ่งต้อง "อัฉริยะ" จากอาคาร สัดส่วน เทคโนโลยี และ 

ผังเมือง นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันและผู้ประกอบการด้านพลังงานมักจะ 

ชอบแนวความคิดด้าน "เครือข่าย" ซึ่งเป็นความคิดแยกส่วนและค่อนข้าง 

เป็นหลักการ ในประเทศเยอรมนี จะคิดเรื่องพลังงานเป็นแผ่นทองแดง  

เป็นระบบเดียวที่สามารถส่งพลังงานไปทุกแห่งได้ตามที่ต้องการ ประเทศ 

เยอรมนี จึงด�าเนินการแบบองค์รวม เป็นระบบการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  
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ผู้ประกอบการระบบส�าหรับส่งเยอรมันด้วย ที่จะเพิ่มมาตรการความมั่นคง 

กับพลังงานทดแทนที่มีเพิ่มขึ้น เทสลาคาดว่าราคาของแบตเตอรี่จะลดลง 

อย่างรวดเร็ว การผลิตจาก Gigafactory ในรัฐเนวาดา แห่งเดียวคาดว่า

จะหั่นราคา 1/3 ลง หนึ่งในผู้ก่อตั้ง JB Straubel เชื่อว่า แบตเตอรี่จะเพิ่ม 

ความจุพลังงาน 8-13% และราคาปีต่อปีจะลดลงไปเรื่อยๆ นักวิเคราะห์ 

บางคนนึกถึงการค้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดย 

อุตสาหกรรมของประเทศจีน เชื่อว่าราคาจะลดลงมากถึงร้อยละ 50  

ในอีกสามปีข้างหน้า ท�าให้ตลาดหลักสามารถจะรองรับได้ 

ขณะที่การวิจัยและการทดลองเกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกลเช่นนี้ในประเทศ

เยอรมนี สหรัฐอเมริกาได้เร่ิมต้นกระบวนการการค้าด้านเทคโนโลยี 

แบตเตอรี่ ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสัดส่วน และความหลากหลาย 

ของเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถจัดการกับสัดส่วนพื้นที่  

ในขณะที่ประเทศสหรัฐเมริกาขาดวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 

และเป้าหมายรวมของประเทศ โดยมีการมุ่งเน้นและมีวินัยการสร้าง 

ความเชื่อมโยงสมดุลระบบกริดทั่วประเทศ เพิ่มทรัพยากรแบตเตอรี่ 

ในจุดที่จ�าเป็น ผู้ประกอบการสหรัฐได้ท�าธุรกิจอิสระในการพัฒนา 

และสร้างเทคโนโลยีหลากหลายที่ท้ายที่สุดประเทศเยอรมนีจะมีความ

ต้องการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

Elon Musk ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า บริษัท เทสลา มอเตอร์ เป็นที่รู้จัก 

ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าราคาแพง จะเริ่มขายแบตเตอรี่เพื่อที่อยู่อาศัย  

ธุรกิจและสาธารณูปโภค ซึ่งจะพลิกโฉมเกมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

แบตเตอรี่ไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ซึ่งจะ 

มีราคาประมาณ $3,500 ส�าหรับระบบบ้าน PowerWall และประมาณ  

$25,000 ระบบธุรกจิ Powerpack ทีค่าดว่าจะเริม่จดัส่งให้กบัลกูค้าในช่วง 

ปลายปีนี้ ระบบบ้านจะเก็บชั่วโมง 10 กิโลวัตต์ พอที่จะใช้เป็นพลังงาน 

บ้านชาวอเมรกินัโดยเฉลีย่ประมาณแปดชัว่โมง อุตสาหกรรม Powerpack  

เป็นผู้ผลิตระบบตู้และชั้นวาง ซ่ึงในทางทฤษฎีสามารถขยายโดยการ 

เติมชั้นวางด้วยหน่วยความจุ 100 กิโลวัตต์ได้ถึง 500 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง  

หน่วยรบัหลายหน่วยสามารถเชือ่มต่อเพือ่สร้างก�าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต์ 

ต่อชั่วโมง นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจุดคุ้มทุนเทคโนโลยีจัดเก็บอยู่ 

ในวิสัยที่คนร�่ารวยและธุรกิจทันสมัยรับได้   โดยเฉพาะพื้นที่อเมริกาที่มี

ราคาไฟฟ้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ เพียงแค่ขนาดอย่างเดียวก็พอที่จะ 

ดดูซับและผ่อนส่งการลงทนุทีส่งูของเทคโนโลยใีหม่ได้ ในขณะทีจ่ดุคุม้ทนุ 

เทคโนโลยี PowerWall รวมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังอาจจะเกินก�าลัง 

ผู้บริโภคและธุรกิจทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่า 

ตลาดจะหันไปปรับปรุงเทคโนโลยีเทสลาเพื่อลดต้นทุนในลักษณะเดียว 

กับที่เกิดขึ้นกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เปิดกว้างสิทธิบัตร 

เทคโนโลยีไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่

เทสลาประกาศว่า จนถึงวันนี้ 90% ของลูกค้าที่จอง Powerpacks เป็น

สาธารณูปโภค อันที่จริง มีกลุ่มสาธารณูปโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาที่

สนใจการจัดเก็บแบตเตอรี่อย่างจริงจังเพื่อรักษาความสมดุลสัดส่วนพื้นที่

และให้ความมั่นคงแหล่งพลังงานทดแทนมากขึ้น นี่เป็นความจริงส�าหรับ 
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ผ่านการเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมใน IEEE (สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ 

อเิลก็ทรอนกิส์) องค์กรน้ีท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางรวมผู้เชีย่วชาญจากทัว่โลก 

ที่ต้องการจะแบ่งปันวิธีปฏิบัติและข้อมูลดีๆ และพัฒนาประสานสินค้า 

ที่มีความหลากหลายให้มีมาตรฐานเดียวในอุตสาหกรรม อินเวอร์เตอร์  

(Inverter) เป็นหนึง่ในสินค้าทีป่ระเทศเยอรมนไีด้ร่วมให้ความรูท้างเทคนคิ

และความเชี่ยวชาญจนเป็นมาตรฐานกับผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและที่ 

อื่นๆ ทั่วโลกจนส�าเร็จด้วยดี แพทริค ไรอัน ผู้อ�านวยการบริหารพลังงาน  

IEEE และสมาคมพลังงานกล่าวว่าองค์กรมุ่งเน้นในการน�าวิศวกรมารวม 

กัน ท�าลายสิ่งกีดขวางต่างๆ และท�าให้การเชื่อมต่อระหว่างกันเกิดความ 

ก้าวหน้าทางความคิดโดยรวมเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านพลังงาน "ค�าศัพท์ 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยตัวเองเป็นสิ่งที่วิศวกรอนุรักษ์ 

นยิมฟังดแูล้วน่ากลวัมากเพราะความทีไ่ม่คุน้เคยกบัมนั เรามกัจะให้ก�าลงั 

ใจวิศวกรและนักเทคโนโลยีว่าอย่ากลัวจนหนีไปเสียก่อน เมื่อประชาชน 

ท่ัวไปเกิดความคุ้นเคยกับค�าศัพท์แล้ว จึงเปิดโอกาสให้ท�าการปฏิรูป 

สัดส่วนจากมุมมองการกระจาย การจัดส่ง และการใช้ ท้ายที่สุด ค�าศัพท ์

ได้จบลงจริงๆ ด้วยการเปิดโอกาสให้เกิดมีการสื่อสารและแบ่งปันสิ่งที่จะ 

เกิดขึ้นใหม่ๆ" 

ในแง่ของเทคโนโลยีการตรวจจับและการแก้ปัญหาขับเคลื่อนข้อมูลระบบ 

สัดส่วนพื้นที่ ทั้งไอบีเอ็มและซิสโก้มีส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการมองเห็นสัดส่วนพื้นที่ ระบบการควบคุมและความปลอดภัย ณ  

วันนี้ ไอบีเอ็มได้จัดให้สาธารณูปโภคเป็นลูกค้าพึงประสงค์ในอนาคต โดย 

สัญญาว่าจะช่วยให้พวกเขามองเห็นจุดกลางในการสั่งการ การประสาน 

ระบบกระจายพลังงานใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพลังงานทดแทน 

ตามความต้องการตลาด และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่หลากหลาย  

รวมถึงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้เกิดความยืดหยุ่นและมั่นคง เช่นเดียวกับ 

ระบบคลาวด์ที่ได้ปฏิวัติแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ไอบีเอ็มได้ใช้เทคโนโลยี 

คลาวด์ในการจัดการสัดส่วนพื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด  การลด 

ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ 

องค์กรเช่น UL และ International Electrotechnical Commission (IEC) 

จัดให้มีช่องทางส�าหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการท�างาน 

ร่วมกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและระบบสัดส่วนพื้นท่ี ผลักดันให้เกิดความ 

ก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการตลาด จุดดีอย่างหนึ่งในเร่ืองการท�างาน 

ร่วมกันของเยอรมัน-อเมริกัน ในเร่ืองเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย 

พลังงานและการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในวันนี้คือ 
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ข้อสรุป: ประเทศในโลกพัฒนาจ�านวนมากจะก้าวกระโดดไปสู่ระบบ
กระจายพลังงานแบบอัฉริยะ

ให้เกิดความกลมกลืนทางพลังงานในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ความ 

ร่วมมอืในการพฒันามาตรฐานในสิง่เหล่านีย้งัไม่มคีวามจ�าเป็น ในขณะ 

ที่ประเทศเยอรมนีคิดว่าพลังงานทดแทน 100% ในอนาคตเป็นเรื่องที่ 

ท�าได้ในเชิงเทคนิค ประเทศสหรัฐอเมริกาก็คงความมีส่วนร่วมในการ 

ป้อนเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในด้านดิจิตอล ท่ีวิศวกรชาวเยอรมัน 

ตระหนักว่ามีความจ�าเป็นที่จะท�าให้การเปลี่ยนแปลงเป็นจริง ผลของ 

นวัตกรรม เช่น การวิเคราะห์การน�าส่งข้อมูลทีละขั้นและเทคโนโลยีการ 

จัดเก็บระยะยาวที่ยืดหยุ่นที่ใช้อยู่ในบริษัทสหรัฐหลายแห่ง เป็นเพียง 

เทคโนโลยบีางอย่างท่ีสามารถช่วยการเปลีย่นแปลงห่วงโซ่พลงังานอย่าง 

มากในอีกห้าปีข้างหน้า

การวิจัยที่จัดท�าโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ UL ชี้ให้เห็นว่า ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนียังไม่ได้ท�างานร่วมกันอย่างเพียงพอ 

ในทกุวนันี ้เพือ่หาทางออกด้านพลงังานหรอืการใช้เทคโนโลยทีีต่่างพฒันา 

ขึ้นในระดับที่มากพอ เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ผู้น�าทั้งสองจะเริ่มต้นแบ่ง 

ปันข้อมูลในวงกว้างเกี่ยวกับความสมดุลและการจัดการพลังงานทดแทน 

บนสัดส่วนพื้นที่ ในรูปแบบของประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ต้องแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอร่ี การเชื่อมต่อและ 

อุปกรณ์อัตโนมัติที่ชาญฉลาดทุกชนิดมากขึ้น โดยยังไม่ต้องพูดถึงการ 

จัดการข้อมูล US-based และความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นเรื่องง่าย 

ทีจ่ะเกดิปัญหาขึน้ในความแตกต่างระหว่างทัง้สองประเทศและระบบต่างๆ  

แต่ชนิดของปัญญาเหล่านี้เป็นปัญหานานาชาติทั่วไปและสามารถจัดการ 
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แอฟริกาก็ท�าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมแบบ

ดั้งเดิมตรงไปสู่รูปแบบไร้สายโดยตรง ประเทศเหล่านี้และอื่นๆ สามารถ 

หยบิฉวยผลประโยชน์จากการก้าวข้ามไปสูร่ะบบพลังงานทีมี่ประสทิธภิาพ 

กว่าตั้งแต่เริ่มต้น 

ความต้องการของประเทศเหล่านี้จะช่วยขับเคล่ือนความต้องการด้าน 

เทคโนโลยีการกระจายพลังงาน ให้เกิดวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมกับ 

การลดราคาอุปกรณ์เมื่อเวลาผ่านไป ประเทศเหล่านี้ยังมีความคิดเห็น 

เพิ่มเติมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (เช่น การใช้ร่วม 

กันกับชุมชน ความเป็นอิสระ หรือการสนับสนุนยูทิลิตี้) ในภาคพลังงาน  

ซึง่ประเทศสหรฐัอเมรกิาค่อนข้างจะมปัีญหาเนือ่งจากมเีครือข่ายพลงังาน 

ท่ีมากมายและซับซ้อน อุตสาหกรรมยูทิลิตี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

เหมือนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คือท�างานบนผลประโยชน์ของตนเอง 

ตามส่วนต่างๆ ของประเทศ ท�าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  

ที่จะแบ่งปันต้นทุนไปให้กับพื้นที่ใกล้เคียงกัน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ  

สาธารณูปโภคเหล่านี้ด�าเนินการในสินค้าที่จ�าเป็นทั่วไป ไม่เพียงแค่สินค้า 

โภคภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่า การค้าของพวกเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้ง 

ข้อสงสัยที่สังคมไม่ยอมรับกัน 

พลังงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทั่วประเทศ ได้ท�า 

ให้สาธารณูปโภคต้องจ่ายมากขึ้น จากการขาดการสร้างนวัตกรรมโดย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ�าเป็น เพื่อให้สามารถคงความเป็นอิสระจาก 

สัดส่วนพื้นที่สาธารณูปโภคล่วงหน้าในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ  

จาก microgrids ที่มีการใช้มากขึ้นในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและ 

การแพทย์ ไปจนถึง Fortune 500 บริษัทหลายแห่งยินดีที่จะลงทุนใน 

พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีแบตเตอร่ีในการผลิตและการเก็บ 

พลังงานส�าหรับการใช้งานของบริษัทตนอย่างเพียงพอ กลุ่มคนเหล่านี้ 

ท�าให้สาธารณปูโภคมรีายได้น้อยลงและท�าให้พวกเขาต้องคดิใหม่ถึงระบบ 

เงินทุนและอุปกรณ์

องค์กร UL เยอรมัน มีส่วนร่วมในการศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาต้องพบกับความท้าทายในการเอาชนะการเปลี่ยนแปลงให้ 

ได้ระบบพลังงานที่สะอาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการแจกจ่ายที่ 

มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าคือ ต้องท�าการฟื้นฟูสัดส่วนพื้นที่ 

ในบางส่วนของประเทศที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์และระบบเป็นเวลา 

อันยาวนาน ทั้งนี้ ประเทศเยอรมนีจะเริ่มต้นอย่างได้เปรียบเพราะมีระบบ 

กริดที่ดีและมีการบ�ารุงรักษาอย่างดี ระบบการจัดส่งส่วนใหญ่ของประเทศ 

เยอรมนถีกูท�าลายและสร้างใหม่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องในขณะทีป่ระเทศ 

สหรัฐอเมริกามีระบบกริดเก่ากว่าน่าเชื่อถือน้อยกว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ 

ประเทศ 

การเปล่ียนแปลงมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเมื่อการตัดสินใจขึ้นอยู่ในมือ 

ของสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ในบางกรณี การขาดแรงจูงใจด้านการท�า 

ก�าไรหรือผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลเพื่อตัดสินใจลงทุนในระบบกริดที่มีอยู่ การ 

เจริญเติบโตของตลาดพลังงานในยุโรป ในเอเชียส่วนใหญ่ และแอฟริกา 

ล้วนชี้ไปว่าเกิด  การค้าอย่างรวดเร็วในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ราคา 

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นลดลง เช่น แบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจจับเกรดใช้งานทั่วไป 

อฉัรยิะและผู้บรโิภคทีใ่ช้ และเทคโนโลยรีะบบอตัโนมัตทิกุชนดิ ซึง่จะท�าให้ 

การลงทุนในระบบเสริมเหล่านี้ลดลงส�าหรับสาธารณูปโภคของประเทศ 

สหรัฐอเมริกา และภาคพลังงานอื่นๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศสหรัฐ- 

อเมริกาเป็นแหล่งกิจกรรมของผู้ประกอบการทางเทคนิคภาคพลังงาน  

จึงจะยังคงมีส่วนส�าคัญต่อการค้าและการคิดค้นด้านเทคโนโลยีเป็น 

อย่างมากในดินแดนของตน และอาจจะมีส่วนในภาคอื่นๆ ของโลกด้วย

การรวมความรู้เกี่ยวกับความสมดุลสัดส่วนพื้นที่และความมั่นคงรวมทั้ง 

การออกแบบและการใช้งานของผลิตภัณฑ์กระจายพลังงานจะช่วยให้การ 

พัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้นและมีการด�าเนินการระบบกริดอย่างอัฉริยะ 

ในประเทศก�าลังพัฒนามากขึ้น โดยมีผู้คนกว่าพันล้านคนขาดไฟฟ้าใช้กัน  

คล้ายกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และ 

การรวมกันของความรู้...พร้อมกับการออกแบบและการด�าเนินงาน...จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ 
การด�าเนินงานของระบบอัฉริยะในประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมากเร็วขึ้น ซึ่งมีผู้คนนับพันล้าน 
ไม่มีไฟฟ้าใช้กัน 
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เป็นส่ิงส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในภาคพลังงานสหรัฐฯ ที่จะต้องรู ้

ว่า การก�าหนดราคาของแต่ละองค์ประกอบของระบบการกระจาย (เช่น  

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ) จะเป็น 

อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบกริดทดแทนโดยรวม อย่างไรก็ตาม การ 

เปลี่ยนแปลงระบบพลังงานต้องใช้ความคิด และตามมาด้วยการประสาน 

งานกัน ในขณะที่ระบบพลังงานของประเทศเยอรมนีมีความแตกต่างกับ 

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่ประเทศกไ็ด้พสิจูน์แล้วว่า สามารถประสาน 

งานระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในภาคพลังงานการขับเคลื่อนการ 

เปลี่ยนแปลงกริดในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ หากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถ 

คิดหาวิธีท่ีจะควบคุมด้านวิศวกรรมความรู้ท่ีประเทศเยอรมนีได้มีการ

พัฒนาในความมั่นคงสัดส่วนพื้นที่การใช้พลังงานทดแทนในระดับหนึ่งได้  

และควบรวมความรูเ้ทคโนโลยเีซน็เซอร์ ไอท ีระบบควบคมุและผลติภณัฑ์ 

ต่างๆ และการวเิคราะห์ข้อมลูได้ และจะท�าได้ส�าเรจ็ในทีส่ดุ หากประเทศ 

สหรัฐอเมริกาสามารถท�างานร่วมกันกับประเทศเยอรมนีและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียอื่นๆ ในโลกเชิงการค้าจัดในด้านการจัดเก็บแบตเตอรี่และท�าให้ 

ราคาลดลง ก็จะแก้ปัญหาระบบกระจายไฟฟ้าหมดสิ้นไป

ท้ายสุดหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของULคาดการณ์ว่าพลังงานจะ 

เกิดการกระจายออกไปอย่างมีความยืดหยุ่นและชาญฉลาดทั่วโลก 

ในช่วงทศวรรษหน้าเพราะตลาดโลกรูอ้ยูแ่ล้วว่าการกระจายพลงังาน 

ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากสามารถท�าได้ในด้านเทคนิควิศวกรรม 

เครื่องกลและไฟฟ้าและทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและช่วย 

สร้างและการพัฒนาความหลากหลายของอุตสาหกรรมการค้าใหม่ 

ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบมาตรฐานและข้อมูลบางคนจะยังคงยึด 

ติดกับอดีตและต่อสู้กับความคิดและระบบโบราณในขณะที่ประเทศ 

อุตสาหกรรมและผู้เล่นที่โดดเด่นจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการร่วมงานและเอื้อต่อการและท�าให้พลังงานโลกในอนาคต 

สดใสแข็งแกร่ง

เมื่อมีสาธารณูปโภคและรัฐต่างๆ ในภาคพลังงานของอเมริกาเร่ิม 

ตระหนักและยอมรับความจริงมากขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้น 

เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการของประเทศ เพื่อจะมีระบบพลังงานอัฉริยะ 

ที่มีความรับผิดชอบและให้ความยืดหยุ่นต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ 

เกดิอตุสาหกรรมใหม่ๆ นอกจากนี ้ประเทศยงัจะได้เหน็ว่า ราคาอุปกรณ์ 

ที่เกี่ยวข้องจะกลายเป็นเคร่ืองมือแทนอุปสรรคในกระบวนการการ 

เปลี่ยนแปลงโดยรวม สิ่งที่ประเทศเยอรมนีตระหนักถึงการจัดการกับ 

เรื่องการก�าหนดราคาส�าหรับชิ้นส่วนหนึ่งของระบบการกระจายโดยการ 

เสนอเงินอุดหนุนหนักส�าหรับเวลาที่จะก�าเนิดไฟฟ้าแสงอาทิตย์และ 

พลังงานลม เช่น พวกเขาสามารถสร้างแรงกดดันต่อการก�าหนดราคาที ่

พวกเขาต้องการทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมท่ีสอดคล้องกนัและ 

ปรับตัว ระดับของความดันในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นเป็นกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรวม 

เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลของเยอรมันพบว่า พลังงานแสงอาทิตย์มีราคา 

ถูกเกินไปและระบบมีอุปทานมากไป โดยต้องใช้จ่ายสัดส่วนพื้นที่เกิน 

ความสมดุลหน่วยงานก�ากับดูแลจึงลดแรงจูงใจลง และมุ่งเน้นไปที่ลด 

แรงจงูใจแทน มันอาจเป็นประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีบ่างภมูภิาคในเรว็ๆ นี้  

จะพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับประเทศเยอรมนี ที่มีความ 

จ�าเป็นต้องขึ้นราคาไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้ตลาดมีประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในตลาดอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย เป็นต้น ความสามารถ 

ในการควบรวมการก�าหนดราคาตามตลาดใหม่ พร้อมกับการส่งสัญญาณ 

ให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของ 

สัดส่วนพื้นที่ ตามเวลาจริง เป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะท�าให้ราคาตลาด 

กระจายพลังงานเป็นปกติ ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องท�าก่อนสิ่งนี้ ซึ่งประเทศ 

เยอรมนไีด้บรรลผุลมาอย่างดล่ีวงหน้าแล้ว ประเทศสหรฐัอเมรกิา จากเชงิ 

ความคดิและปรชัญาโดยรวมในภาคพลงังาน มคีวามสามารถท่ีจะใช้ความ 

ตั้งใจนี้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงจนบรรลุผลส�าเร็จได้เช่นเดียวกัน

การศึกษาครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยลงได้ด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาลิสมอร์ พร้อมกับความเข้าใจ 
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