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พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ (Renewable Energy) หมายถึงพลังงานที่
ได้จากแหล่งก าเนิดที่ใช้แล้วไม่หมดไป ซึ่งการใช้พลังงานหมุนเวียนนั้นท าให้ลดการท าลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลด
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก โดยพลังงานหมุนเวียนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ พลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้งาน
มากคือ  

1. พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power)  
2. พลังงานลม (Wind Power)  
3. พลังงานความร้อนใต้พิภพ ( Geothermal Energy)  
4. พลังน้ า (Hydropower)   
5. พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)  

อีกประเภทหนึ่งคือ พลังงานหมุนเวียนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น  

 
ภาพที่ 1  ระบบ Floating Solar ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี[1] 
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1. ระบบความร้อนใต้พิภพแบบที่ถูกพัฒนาประสิทธิภาพขึ้น (Enhanced Geothermal 
System) 

2. พลังงานจากเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตมาจากเซลลูโลสของเนื้อไม้ (Cellulosic Ethanol) 
3. พลังงานจากมหาสมุทร (Marine Energy) เช่น คลื่น กระแสน้ า ความเค็ม ความต่างของ

อุณหภูมิ 
4. พลังงานจากระบบรับแสงอาทิตย์แบบปรับปรุง (Solar Energy Developments) เช่น 

   4.1 แผงโซล่าเซลล์ลอยน้ า (Floating Solar Arrays or Floatovoltaics) (ภาพท่ี 1) 
4.2 ระบบรวมแสงอาทิตย์ให้กับแผงโซล่าเซลล์ (Concentrator Photovoltaics) 
4.3 ระบบปั้มความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar-Assisted Heat Pump) 

 

การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเพ่ิมขึ้น 3% ในปี พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 7% ในปี พ.ศ. 2563 โดยสัดส่วนของไฟฟ้าทั่วโลกที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนเป็น 29% ในปี 
พ.ศ. 2563 เพ่ิมจากสัดส่วนการผลิตที่ 27% ในปี พ.ศ. 2562 โดยในปี พ.ศ. 2564 นั้นคาดการณ์ว่าระบบการใช้
พลังงานหมุนเวียนจะเพ่ิมขึ้น 8% จากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะท าให้ได้พลังงานที่ได้จากพลังงานหมุนเวียนเป็นปริมาณ 
8,300 TWh[2]  โดยภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี 

พ.ศ. 2564 โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการใช้เชื้อเพลงประเภท คาร์บอนต่ า ถ่านหิน แหล่งวัตถุดิบพลังงานหมุนเวียน
อ่ืน พลังลม และ โซล่าเซลล์ เป็นจ านวน 39.5% 35.4% 19.5% 6.7% และ 3.4% ตามล าดับ ในการผลิตไฟฟ้า 

  

ภาพที่ 2  ร้อยละของวัตถุดิบแต่ละชนิดในการผลิตไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2564 [2] 



การที่บทความนี้จะได้น าเสนอนโยบายพลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็น
ผู้น าของโลกในเรื่องการน าพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ให้มีสัดส่วนการใช้งานมากข้ึน 

 

นโยบายพลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป 

ในภาพรวมสหภาพยุโรปก าหนดเป้าหมายที่จะให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น โดยได้มีการด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 นโยบายในภาพรวมคือ ให้ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป 

1. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 32% ภายในปี พ.ศ. 2573  
2. เข้ามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) เพ่ือให้บรรลุ

ข้อตกลงปารีสเรื่องเป้าหมายสภาพภูมอิากาศ  
3. ปกป้องสิ่งแวดล้อมของยุโรป และลดมลพิษทางอากาศในเมืองและชุมชน 
4. อนุญาตให้ครัวเรือน ชุมชน และธุรกิจสามารถ สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ด้วยตนเอง 
5. ลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงานและเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงาน 
6. สร้างงานและดึงดูดการลงทุนใหม่ ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจของยุโรป 
7. ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิ ลง 55% ภายในปี พ.ศ. 2573 และลดลง 100% ในปี 

พ.ศ. 2593 
8. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทีไ่ม่ต้องเก่ียวข้องกับ การใช้ทรัพยากร 
9. มีการด าเนินการเป็นไปอย่างสม่ าเสมอทั่วทุกประเทศสมาชิก 

โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญไปแล้วคือ  
1. เยอรมนีเริ่มก าหนดอัตราภาษีส าหรับสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2534 

2. พ.ศ. 2540 ตั้งเป้าหมายของสหภาพยุโรปให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 12% ภายในปี พ.ศ. 2553 

3. เดนมาร์กสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่แห่งแรก พ.ศ. 2543 

4. ประเทศสมาชิก ตั้งเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดในแต่ละประเทศสมาชิก ในการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2544 

5. ประเทศสมาชิก ตั้งเป้าหมายเป็นตัวชี้วัด ในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงหมุนเวียน

ส าหรับการขนส่ง พ.ศ. 2546 

6. สเปน สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ ไดย

ผลิตไฟฟ้าได้ 60 MW  พ.ศ. 2551 



7. พ.ศ. 2552 ตั้งเป้าหมายของสหภาพยุโรปให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 20% ภายในปี พ.ศ. 2563 

และมีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละชาติสมาชิกท่ีต้องปฏิบัติด้วย 

8. พ.ศ. 2557 การด าเนินการได้ผล ท าให้ได้ ไฟฟ้าจากพลังงานลมบนบก มีต้นทุนราคาถูกกว่า

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ก๊าซ และพลังงานนิวเคลียร์ 

9. พ.ศ. 2562 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ มากกว่า ปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นครั้งแรกของสหภาพยุโรป 

โดยนโยบายพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันของสหภาพยุโรปคือ 
1. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 32% ภายในปี พ.ศ. 2573  
2. สร้างความมั่นใจในระยะยาวแก่นักลงทุน และเร่งขั้นตอนในการออกใบอนุญาตโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า/ระบบ จากพลังงานหมุนเวียน 
3. ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตพลังงานด้วยตัวเอง โดยออกกฎหมายให้สิทธิ์ของผู้บริโภคพลังงานมี

ความชัดเจนทางกฎหมายในการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน 
4. เพ่ิมการแข่งขัน และการให้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจ่ายเข้ามาขายได้ในระบบรวม 
5. เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนใน ระบบท าความร้อน ระบบท าความเย็น และภาคขนส่ง 
6. ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับระบบการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทางชีวภาพ 

และส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม ่ๆ  
 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายพลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป  

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานทั้งหมดในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2562 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายรวมของสหภาพยุโรปที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีพลังงานที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 
20% ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในภาพรวมของสหภาพยุโรปสามารถท าได้ตามเป้าหมายก่อนก าหนด 1 ปี โดย
ประเทศที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ถัดมาคือกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย เรียงตามล าดับคือ นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่
ประมาณ 78% 74% 56% และ 43% ตามล าดับ ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์มิได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเต็ม
สภาพ และสหราชอาณาจักร (United Kingdom - England, Wales, Scotland and Northern Ireland) ถอน
ตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
 



 

ภาพที่ 3  สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานทั้งหมดในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2562[3] 

สรุป  

นโยบายการเพ่ิมสัดส่วนการพลิตพลังงานหมุนเวียนของสหภาพยุโรป มีการด าเนินการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2534 โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ ให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็น 12% 20% และ 32% ภายในปี พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2573 โดยผลการด าเนินการในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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