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บทนํา 
 วิกฤตการณทางพลังงานและภาวะโลกรอน (Global Warming) กําลังเปนประเด็นถกเถียงกันวา
ในอนาคตพลังงานจากแหลงใดจะมีความเหมาะสมในการนํามาใชงานอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากที่สุด ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil Fuel) และถานหินซึ่งกอใหเกิดมลพิษแก
สิ่งแวดลอม ทําใหพลังงานนิวเคลียรและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อันไดแก พลังงานลม 
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล ไบโอดีเซล ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง แตหลายฝายก็ยังมี
ความเห็นที่แตกตางกัน หลายประเทศสนับสนุนใหใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟา 
เน่ืองจากมีคาใชจายต่ํา ใหพลังงานสูงและไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ในขณะที่บางประเทศ อาทิ
เชน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดประกาศที่จะยุติการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานนิวเคลียรในป 
พ.ศ. 2563 และหันมาใหความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียน ทําใหในปจจุบันเยอรมนี ไดกาวขึ้นสูการเปน
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ผูนําของโลกในดานการใชพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําพลังงานแสงอาทิตยและพลังงาน
ลมไปผลิตกระแสไฟฟา สงผลใหเยอรมนีเปนผูนําในการลดกาซเรือนกระจก ตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ตามไปดวย ดานพลังงานแสงอาทิตยน้ัน เยอรมันไดสรางโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ 
เม่ือเดือนสิงหาคม 2548 ชื่อวา The Bavaria Solar park ตั้งอยูที่เมือง Bavaria เยอรมนี มีขนาดของ
พ้ืนที่รับแสงของเซลลแสงอาทิตย จํานวน 62 เอเคอร ใชเทคโนโลยี PowerLight PowerTracker กําลัง
ผลิตขนาด 10 เมกะวัตต  

 
 ผูเขียนไดมีโอกาสรวมเดินทางกับคณะทํางานโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมและ
พลังงาน ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันที่ 5-10 มิถุนายน 2550 
โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 คณะไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนยการเรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตย ณ Solar Zentrum (Solar Center) Mecklengurg-Western Pomerania-Dorf 
Mecklenburg สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงการดําเนินงานของศูนยแหงน้ีเปนแบบอยางที่ดีมากในการ
นําพลังงานแสงอาทิตยมาใชผลิตกระแสไฟฟาไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถสรางรายไดจากการ
ดําเนินงานดังกลาวอีกดวย แมวาราคาของเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย จะยังเปนขอจํากัดในการที่จะ
นํามาใชงานไดอยางกวางขวางในประเทศไทย แตก็เชื่อม่ันวาในอนาคตอันใกลน้ี ราคาของเทคโนโลยี
เหลานี้ จะลดต่ําลงจนสามารถนํามาใชงานในประเทศไทยไดอยางแพรหลาย เพราะวาพลังงาน
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แสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาด ที่ไมมีวันหมดไปจากโลก (จนกวาดวงอาทิตยดวงนี้ จะดับซ่ึงใชเวลาอีก
ประมาณ 5,000 ลานป) หากเปนไปดังนี้แลวการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงาน ก็คือการเปลี่ยนวิกฤติ
โลกรอนใหเปนโอกาสนั้นเอง 

  
 
พลังงานแสงอาทิตย 
 พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่กอเกิดสรรพชีวิตบนโลกนี้ และสรรพชีวิตในโลกนี้ก็ไดใช
ประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยเรื่อยมา เม่ือมนุษยสามารถสรางเซลลแสงอาทิตย(Solar Cell) หรือโฟ
โตวอลเทอิก(Photovoltaics) หรือ พีวี(PV) โดยใชสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) เปนตัวแปลง
แสงอาทิตยใหเปนกระแสไฟฟา พลังงานแสงอาทิตยจึงกลายเปนแหลงพลังงานสําคัญสําหรับผลิต
กระแสไฟฟาอีกแหลงหน่ึง แดเนียล เอ็ม. แคมเมน ไดกลาวถึงพลังงานแสงอาทิตย ไวในบทความของ
วารสาร Scientific American ฉบับพิเศษ เร่ือง “Energy Solution for Sustainable World” ฉบับเดือน
กันยายน 2549 วา “พลังงานไฟฟาที่ไดจากเซลลแสงอาทิตยเปนเพียงเศษสวนเล็กนอยของพลังงาน
ไฟฟาทั่วโลก พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตยมีเพียง 5,000 เมกะวัตต ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.15 
ของกําลังการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทั้งหมด  ทั้งๆ ที่แสงอาทิตยมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟาได
ถึง 5,000 เทาของพลังงานไฟฟาที่ตองการทั่วโลก...ใน พ.ศ. 2548 ทั่วโลกสามารถผลิตพลังงานไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยไดถึง 1,727 เมกะวัตต เปนการผลิตในญี่ปุน 833 เมกะวัตต ในเยอรมนี 353 เมกะ
วัตต และสหรัฐอเมริกา 153 เมกะวัตต แตสิ่งที่ทาทายที่สุด คือ ความพยายามที่จะลดตนทุนการ
ผลิตของเซลลแสงอาทิตยใหถูกลง เพราะปจจุบันน้ี การผลิตเซลลแสงอาทิตยยังคงมีราคาแพง
อยู พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกจะมีตนทุนโดยรวมประมาณ 20 ถึง 25 
เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต-ชั่วโมง  เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากถานหินประมาณ 4 ถึง 6 
เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต-ชั่วโมง  พลังงานไฟฟาที่ผลิตจากการเผาไหมของกาซธรรมชาติประมาณ 5 ถึง 
7 เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต-ชั่วโมง และจากชีวมวลประมาณ 6 ถึง 9 เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ราคา
ตนทุนของการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรน้ันกําหนดไดยาก เพราะบรรดาผูเชี่ยวชาญยังไมไดขอ
ยุติวาจะรวมคาใชจายอะไรบางในการวิเคราะหตนทุน แตก็พอประมาณไดวาอยูระหวาง 2 ถึง 12 เซนต
สหรัฐตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 
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 เปนการดีที่ราคาของเซลลแสงอาทิตย ไดลดลงมาอยางตอเน่ืองในระยะ 10 ปที่ผานมา สวนใหญ
เปนผลจากการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตในโรงงาน ในญี่ปุน ไดเพ่ิมความสามารถในการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตยสูงถึง 290 เมกะวัตตในป พ.ศ. 2548  รวมทั้งไดผลิตเพ่ือการสงออกในจํานวนที่
มากกวานั้น เปนผลใหตนทุนการผลิตเซลลแสงอาทิตยลดลงรอยละ 8 ตอป ในมลรัฐแคลิฟอรเนียไดไดมี
การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยถึง 50 เมกะวัตตในป พ.ศ. 2548 โดยมีตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 5 ตอป” 
ในเยอรมนีประมาณการณวาจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยไดจํานวน 1,102 เมกะวัตตใน
ป พ.ศ. 2551 และเพิ่มขึ้นเปน 3,626  เมกะวัตตในป พ.ศ. 2553 สวนประเทศไทย ประมาณการณวาจะ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยไดจํานวน 60 เมกะวัตตในป พ.ศ. 2551 และเพิ่มขึ้นเปน 80  
เมกะวัตตในป พ.ศ. 2553 (อางอิงจาก www.greentechmedia.com/articles/ball-perspectives-chart.html คนคืน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551) 
 จากขอเขียนดังกลาว แสดงใหเห็นวาในอนาคตพลังงานแสงอาทิตย จะเปนพลังงานที่มีการ
เติบโตสูงและเปนพลังงานสะอาดที่นํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาไดอยางยั่งยืน เพราะในกระบวนการ
ผลิตนั้นไมกอใหเกิดมลพิษ(Free of any emissions) ไมมีเสียงดังจากโรงงานผลิต (Soundless)  
เกือบจะไมมีคาใชจายในการบํารุงรักษา(Almost maintenance-free) ไมมีสวนประกอบใดที่เปนขยะจาก
การผลิต (Without any moveable components) (อางอิงจาก scn energy gmbh. Clean and 
sustainable solar current, Journal 2007/2008)  

 

การผลิตไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตย ณ Solar Zentrum 

 1)  ขอมูลทั่วไป 
คณะศึกษาดูงานและผูเขียนไดออกเดินทางจากเมือง Wismar อันเปนเมืองมรดกโลก

แหงหน่ึงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไปยัง Solar Zentrum (The Solar center Mecklenburg-
Pomerania) (www.solarzentrum-mv.de) โดยใชเวลาเดินทางทางรถยนตประมาณ 10 นาที 
SolarZentrum เปนตนแบบของการนําพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมมาสรางพลังงานไฟฟาเพื่อใช
ในชุมชน ซ่ึงนับเปนแบบอยางแนวคิดและการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สมควรที่จะไดนํามาเปนกรณีศึกษา
เพ่ือประยุกตใชและผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในประเทศไทย  
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Solar Zentrum หรือ The Solar Center Mecklenburg-Pomerania – Dorf 

Mecklenburg ตั้งอยูที่บานเลขที่ 11 D-23966 Wietow โทร. +49-(0)3841-33300 โทรสาร +49(0)3841-
333033  E-mail: info@solarzentrum-mv.de Website: www.solarzentrum-mv.de   

โครงการนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชในชุมชนนี้ ดําเนินการโดย 
Dr. Brigitte Schmidt  และ Dr. Ditmar Schmidt   อดีตอาจารยมหาวิทยาลัยดานวิศวกรรมศาสตรสอง
สามีภรรยาซ่ึงไดลาออกมาทําระบบผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและแรงงานของเยอรมนี (The Federal Ministry of Economy and 
Labour) และรัฐ Mecklenburg-Western Pomerania (The State of Mecklenburg-Western 
Pomerania) สถานที่แหงน้ีไดถูกออกแบบใหเปนทั้งศูนยการเรียนรู บานพัก ที่ทํางาน และที่พักสําหรับผู
มาศึกษาดูงาน เน่ืองจากมีผูมาศึกษาดูงานอยางตอเน่ืองทั้งจากในเยอรมนีและตางประเทศ 

การเดินทางมายัง Solar Zentrum น้ีสามารถกระทําไดหลายวิธีทั้งโดยทางรถไฟ หรือ
รถจักรยาน (จากสถานีรถไฟ Dorf Mecklenburg) และโดยทางรถยนต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.solarzentrum-mv.de]   

  
สภาพภายนอกของ Solar Zentrum ซึ่งแทรกตัวอยูทามกลางธรรมชาติในหมูบานชนบทของเยอรมนี 
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Dr. Brigitte Schmidt  และ  Dr. Ditmar Schmidt    

 
2)  พลังงานชุมชน กรณศีึกษาของชุมชน Lübow-Krassow  

  Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, Association SIMV e.V. ไดบรรยายเก่ียวกับพลังงาน
ชุมชน (Energy Communities) กรณีศึกษาของชุมชน Lübow-Krassow ซ่ึงเปนการดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน โดยการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชงานในชุมชนใหไดรอยละ 100 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตยที่ทาง Solar Zentrum ไดดําเนินการอยูดวย 

(1) สมาคมพลังงานแสงอาทิตยแหง Mecklenburg-Western Pomerania e.V.   
สมาคมแหงนี้มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา The Association Solar initiative 

Mecklenburg-Western Pomerania e.V. (Initiative for solar power Mecklenburg-Western 
Pomerania SIMV e.V.) ตั้งอยูหางจากเมือง Wismar 3 กิโลเมตร ในหมูบานเล็กๆ  สมาคมกอตั้งเม่ือ
วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 โดยเปนอิสระจากพรรคการเมือง สถาบันธุรกิจ หรืออิทธิพลตางๆ มี
วัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอมโดยการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable energies) 
ปจจุบันสมาคมมีสมาชิกโดยตรง 50 คนและมีความรวมมือกับ Beckmann-Academy, the Association 
of engineers and economists and the Society for German-African Collaboration  

สมาคมไดจัดกิจกรรมและการทดลองซึ่งมีผลเปนรูปธรรมในการนําพลังงาน
หมุนเวียนมาใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตย ซ่ึงแปลงมาเปนพลังงานไฟฟาเพื่อใช
งานในชุมชน กอใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงานและสามารถสรางรายไดจากพลังงานดวย 
นอกจากนี้ยังจัดการประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการในระหวางมวลหมูสมาชิกของสมาคม
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้ง สรางความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ
ตางๆ อาทิเชน ประเทศไทย, เยเมน เปนตน  

   

รศ .ดร . วัฒนพงษ  รักษ วิเชียร  ผู อํานวยการวิทยาลัย
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร (www.sert.nu.ac.th) กลาววาการ
ดําเนินงานของ Solar Zentrum ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของพลังงานชุมชน ทําให
ชุมชนมีสวนรวมในการผลิตพลังงาน กอเกิดรายไดแกชุมชน สมควรที่จะไดมี
การผลักดันพลังงานชุมชนใหเกิดขึ้นในประเทศไทย เพ่ือสรางรายไดใหกับ
ชุมชนตอไป  ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีความ
รวมมือทางวิชาการกับ Solar Zentrum แหงนี้ดวย 
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(2) พลังงานชุมชน กรณีศึกษาของชุมชน Lübow-Krassow 
ชุมชน Lübow-Krassow ตั้งอยูในรัฐ Mecklenburg-Western Pommerania มี

ประชากรประมาณ 121,000 คน พ้ืนที่ 2,073 ตารางกิโลเมตร ความหนาแนนของประชากร 53 คน/
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมจํานวนถึง 1,510 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 72.9)  

วิเคราะหดานเศรษฐกิจ 
ลักษณะทั่วไปของรัฐ Mecklenburg-Western Pommerania ประชาชนจะประกอบ

อาชีพดานเกษตรกรรมและธุรกิจทองเที่ยว ในป ค.ศ. 2004 มีอัตราผูวางงานรอยละ 23.3 ผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา(CME) สวนใหญจะทํางานในธุรกิจภาคบริการ  ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดการอัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น  เยาวชน (Young people) ขาดแรงจูงใจและ
ความกระตือร้ือรนในการศึกษาเลาเรียนในระบบโรงเรียน  

วิเคราะหดานการศึกษา  
เยาวชนของ Mecklenburg-Western Pommerania  จํานวนมากจะไดรับการศึกษา 

โดยมีนักเรียนชาย 183,000 คน และนักเรียนหญิง 68,900 คน  นักศึกษาฝกงาน 32,000 คน หลังจาก
สําเร็จการศึกษาแลวสวนใหญจะจาก Mecklenburg-Western Pommerania  ไปทํางานที่อ่ืน 
เชนเดียวกับกรณีของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือต่ํากวาปริญญาในตางจังหวัดของประเทศไทย 
สวนใหญจะเดินทางเขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญที่มีความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

ขอมูลทางสถิติที่นาสนใจของชุมชน Lübow-Krassow 
ประชาชนของเยอรมันจะเสียคาใชจายดานพลังงานประมาณ 2,000 ยูโรตอคนตอป 

และในชุมชน Lübow-Krassow จะเสียคาใชจายดานพลังงานประมาณ 21 ลานยูโรตอป เน่ืองจากชุมชน
สามารถผลิตพลังงานไดเอง ทั้งพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน และพลังงานเชื้อเพลิง 
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กิจกรรมที่สรางความยั่งยืนดานพลังงาน 

1. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมดานพลังงาน 
2. การพัฒนาเครื่องยนตหรือเครื่องใชตางๆ ใหรองรับตอการใชพลังงานหมุนเวียน 
3. การใหการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแกคนในชุมชน 

แผนแมบทพลังงานชุมชน 
เพ่ือใหโครงการพลังงานชุมชนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเปนระบบ จึงไดมีการจัดทําแผนแมบทพลังงานชุมชนขึ้น โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันคือ 
Mecklenburg-Pomerania จะเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Mecklenburg-Pomerania is a sustainable 
economical region) โดยปราศจากการวางงาน การอพยพไปทํางานตางถิ่นของผูที่สําเร็จการศึกษา การ
ใหความสําคัญตอบุคคล ชุมชนในการเขาถึงนวัตกรรม ขอมูลสารสนเทศ การศึกษาและการฝกอบรมทาง
วิชาชีพสําหรับทุกๆ คน  การสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ืองสําหรับอนาคต คือสัญลักษณทางเศรษฐกิจ 
การใหความสําคัญตอคุณคาของความเปนมนุษยของประชาชนใน Mecklenburg-Pomerania ประชาชน
ทุกคนมีทางเลือกในการดํารงชีวิตในสังคมตามที่ตนเองปรารถนา 

ชุมชน 
Lübow-
Krassow 
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กรณีพลังชุมชนนี้ อัล กอร ไดกลาวถึงไวในหนังสือโลกรอน ความจริงที่ไมมีใคร

อยากฟง (An Inconvenient Truth), 2550  วา “ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงแหง
พลังงานไดในหลายชองทาง เจาของบานจํานวนมากเริ่มผลิตไฟฟาเองโดยติดตั้งเซลลแสงอาทิตย กังหัน
ลม หรือเครื่องปมนํ้ารอนใตดิน ประมาณกันวากวา 150,000 ครัวเรือน (ในสหรัฐอเมริกา) สามารถพึ่งพา
พลังงานที่ผลิตขึ้นเองและแยกตัวออกจากระบบพลังงานไฟฟาสวนรวม ครัวเรือนจํานวนมากไดลดการ
พ่ึงพาสาธารณูปโภคสวนกลาง ใหเหลือเฉพาะพลังงานที่ตองการใชเพ่ิมเติมเทานั้น 

บางรัฐในสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหครัวเรือนที่ผลิตไฟฟาไดมากกวาที่ตองการใช
สามารถขายไฟฟากลับไปใหครัวเรือนที่ผลิตไฟฟาไดมากกวาที่ตองการใช สามารถขายไฟฟากลับไปให
บริษัทสาธารณูปโภค เรียกวา “ระบบมิเตอรแบบสองทาง” หรือ “ระบบสุทธิ” ซ่ึงนอกจากจะลดการปลอย
คารบอนแลววิธีการนี้ ชวยเพ่ิมปริมาณพลังงานสะอาดเขาสูสาธารณูปโภคสาธารณะอีกดวย [หาขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยไดที่ www.ases.org และพลังงานลมไดที่ www.awea.org]” 

แตในกรณีของเยอรมันนั้น ประชาชนหรือชุมชนแตละครัวเรือนขายพลังงานไฟฟาที่
ผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตย หรือกังหันลม กลับคืนใหกับบริษัทสาธารณูปโภค (การไฟฟา) ในราคาที่
สูง แลวประชาชนก็จะซื้อกลับมาใชในราคาที่ถูกกวา สวนตางก็คือกําไรที่ประชาชนไดรับ ยกตัวอยางเชน 
ครัวเรือนหนึ่งผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย แลวขายกลับคืนใหกับบริษัทสาธารณูปโภค ใน
ราคาหนวยละ 10 ยูโร  แตประชาชนซื้อไฟจากการไฟฟากลับมาใชในราคาหนวยละ 8 ยูโร สวนตางคือ 
2 ยูโร ก็จะเปนกําไรแกประชาชน  น้ีคืออีกหนึ่งตัวอยางที่ประชาชนมีสวนรวมในการผลิตพลังงานและ
สรางรายไดจากพลังงาน 

ปจจัยสนับสนุนสูความสําเร็จของการสรางพลังงานชุมชน 
1. รัฐบาลของเยอรมนีมีนโยบายและการดําเนินงานที่จริงจังในการนําพลังงาน

หมุนเวียนมาใชงานในประเทศแทนการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 
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2. รัฐสภาเยอรมันไดยกเวนภาษีชั่วคราว ถึงป ค.ศ. 2008  สําหรับนํ้ามันไบโอดีเซล 
นํ้ามันที่ผลิตจากพืช (Plant oil) ไบโอกาซ  นํ้ามันเบ็นซินสังเคราะห  นํ้ามันดีเซลที่ผลิตจากชีวมวล 
(Solid biomass)  ไบโอเอธานอล  ไบโอเมธานอล  ไฮโดรเจนจากชีวมวล (Solid biomass) 

3. การกอตั้งกลุม EUROSOLAR ของ Mecklenburg-Western Pomerania (ตั้งแต 
ค.ศ. 1992) เปนองคกรทางการเมือง เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน 

4. มีสวนงานการบริหารจัดการดวยความเชี่ยวชาญพิเศษดานพลังงานหมุนเวียนใน
สมาคม VIW (ซ่ึงเปนสมาคมดานวิศวกรรมและธุรกิจ) 

5. การกอตั้งสมาคม Solar Initiative Mecklenburg-Western Pomerania –SIMV 
e.V. เม่ือ ค.ศ. 1997 

6. การสรางเครือขายปกปองการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกอยางยั่งยืน 
7. การสรางพันธมิตรของกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) จํานวน 63 

แหง ซ่ึงนําพลังงานแสงอาทิตยมาแปลงเปนพลังงานรูปแบบอ่ืนเพ่ือจําหนายแกผูใชงานตอไป 
8. การสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน Beckmann 

 
                       Dr. Brigitte Schmidt  เจาของและผูกอต้ัง Solar Zentrum  

  
 

  
ผูแทนคณะทํางานโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมและพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ กําลังรับฟงการบรรยายจาก Dr. Brigitte Schmidt   
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3)  การดําเนินงานของ Solar Zentrum (Solar Center)  
Dr. Brigitte Schmidt  กลาวถึงโครงการและการดําเนินงานของ Solar Zentrum (ซ่ึง

เปนโครงการตนแบบและศูนยประสานความรวมมือดานพลังงานแสงอาทิตย) ดังนี้ [รับชม VDO Clip ไดที่ 
www.nesac.go.th/kms/] 

  Solar Zentrum จัดตั้งขึ้นโดยมีเปาหมาย  
  1. เปนศูนยกลางในการประสานงานและพบปะสําหรับนักวิทยาศาสตรอาวุโส จาก 
ทั่วโลก  โดยไมแบงแยกเพศ สีผิว และศาสนา ตลอดจนเพื่อสรางผูประกอบการรายยอยในดานการผลิต
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 
  2. เพ่ือเปนแหลงศึกษา ฝกอบรมภาคสนามเกี่ยวกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาสราง
พลังงานในรูปแบบอ่ืน อาทิเชน พลังงานไฟฟา พลังงานความรอน (สําหรับตมนํ้าเพื่อใชในอุตสาหกรรม 
หรือผลิตกระแสไฟฟา)  เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic technology) และแผงรับพลังงาน
ความรอนจากแสงอาทิตย (Solar thermal) โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหมเพ่ือเผยแพรและใหบริการความรูดังกลาวอีกชองทางหนึ่งดวย  
  3. เปนศูนยวิจัยเกี่ยวกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาสรางพลังงานรูปแบบตางๆ 
  4. เปนศูนยกลางสําหรับการวางแผนและพัฒนาโครงการดานพลังงานจากแสงอาทิตย 
  5. เปนศูนยบริการขอมูลสารสนเทศและสาธิตสําหรับนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา 
นักศึกษาฝกงาน และประชาชน 

  การปฏิบัติงานของศูนย 
  1. ดานการประสานงาน/ประสานความรวมมือ (Coordination) ทางดานวิชาการพลังงาน
แสงอาทิตยจากทุกภาคสวน 

2. การใหการศึกษา (Education) เกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย 
3. การเสาะแสวงหา (Investigation) เทคโนโลยีใหมๆ ในการนําพลังงานแสงอาทิตยมา

ผลิตกระแสไฟฟา หรือพลังงานในรูปแบบอ่ืน 
4. ดานการดําเนินงานผลิตพลังงาน (Operation) 
5. ดานการจัดการผลผลิตที่ผลิตได (Production) จากการดําเนินงานของศูนย 
6. การประชาสัมพันธ/เผยแพรผลงาน (Information) ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
7. สาธิตผลการดําเนินงานแกผูที่สนใจ (Demonstration)   
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การนําเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยมาประยุกตใชงาน 
1. การกอสรางอาคาร เพ่ือนําพลังงานแสงอาทิตยมาแปลงเปนกระแสไฟฟา และ

พลังงานความรอนสําหรับใหความอบอุน (Heating System) โดยทําการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในสวน
ตางๆ ของตัวอาคารไดแก หลังคา หนาตา ผนังดานนอกอาคาร เปนตน  

   
 

2. รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา ซ่ึงแปลงมาจากเซลลแสงอาทิตย รวมทั้งการ
ติดตั้งเซลลแสงอาทิตยที่หลังคาของรถดวย ซ่ึงรถตนแบบที่จัดทําขึ้นนี้ จะมุงเนนเพ่ือใชในการขับ
ทองเที่ยวเปนหลัก 

  



 13 

การวิจัยและการใหการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย 

การใหการศึกษาในระดับภูมิภาค จะมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
ใชรูปแบบและวิธีการใหมๆ ดังน้ี 

- การวิเคราะหสภาพการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยในปจจุบัน 
- การผสมผสานสื่อการสอนแบบใหม 
- การสรางตัวแบบการสอนแบบใหม 
- การทดสอบความแตกตางและผลลัพธของตัวแบบการศึกษาแตละแบบ 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยในการใหการศึกษา อาทิเชน 

อินเทอรเน็ต การศึกษาทางไกล เปนตน 

  นอกจากนี้ ยังมุงเนนการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ไดแก 

- การนําพลังงานแสงอาทิตยมาแปลงเพื่อใชประโยชนในฟารมพืช/สัตว และการ
ผลิตพืชสวน/สัตว อาทิเชน มะเขือเทศ การเลี้ยงหมู เปนตน 

- การใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาแกปมนํ้า เพ่ือสูบนํ้าสงไปใน
ระบบใหนํ้า (Dripping Irrigation) แกพืชที่เพาะปลูก 

- การสรางบานตนแบบที่นําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อ
ใชงานและใหพลังงานความรอน หรือนํามาใชในการทําความเย็น 

   
- การใชกระแสไฟฟา(แรงดันต่ํา) ซ่ึงแปลงจากเซลลแสงอาทิตย ในการทํารั้วเลี้ยง

สัตว (Pasture fence)  

   
 
การพัฒนาในพื้นที่ของ Lübow-Krassow 

1. การใหความรูและสาธิตเกี่ยวกับการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชงานในทุกรูปแบบ 
ทั้งในรูปแบบของการใหการศึกษาและการฝกอบรม 
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2.  การวางแผนในการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม (Wind Farm) 
3.  การทําใหสิ่งกอสรางตางๆ สามารถรองรับตอการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช

งานได อาทิเชน สามารถติดตั้งเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา หรือผนังของอาคาร เปนตน 
4.  การออกแบบสถาปตยกรรมเกี่ยวกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงาน 
5.  การสรางผลิตภัณฑใหมเกี่ยวกับเซลลแสงอาทิตยและแปลงไปเปนพลังงานใน

รูปแบบอ่ืนๆ 
6.  การคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยว Bio fuel 
7.  การถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยและ Bio Fuel 
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สรุป 
ปจจัยแหงความสําเร็จของ SolarZentrum และกรณีพลังงานชุมชนของ Lübow-Krassow ของ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในการนําพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอ่ืนอันไดแก 
พลังงานลม และ Bio Fuel มาใชงาน จนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ไดแก 

1. การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานดังกลาวและการนํามาประยุกตใชงาน ผูกอตั้ง 
SolarZentrum เปนอาจารยทางดานวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงมีความรูทางวิชาการดานพลังงานโดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตยอยางลุมลึก จนนํามาสูการปฏิบัติจริงไดอยางเปนรูปธรรม กอเกิดรายได รวมทั้งเปน
แหลงศึกษาเรียนรูภายในชุมชนและนอกชุมชน อันเปนจิตสาธารณะของนักวิชาการที่ปรารถนาใหบุคคล
อ่ืนไดรูและนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลเชนเดียวกับตน    

2. การวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนระบบและปฏิบัติตามแผนนั้น  หากมีการวางแผน
เพียงอยางเดียวแตขาดการนําไปปฏิบัติเสียแลว แผนดังกลาวก็คงจะไมกอใหเกิดผลใดแนนอน แผน
แมบทพลังงานชุมชนของ Lübow-Krassow และแผนการดําเนินงานของ SolarZentrum สัมฤทธิผลไดก็
ดวยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ ในการรวมกันวางแผนและนําแผนนั้นไปสูการปฏิบัติจนเกิดผล 

3. การถายทอดความรูสูชุมชนอยางตอเน่ืองและเอาจริงเอาจัง เพ่ือชี้ใหชุมชนเห็นความสําคัญ
และประโยชนที่จะไดรับจากพลังงานหมุนเวียน จนชุมชนเกิดความเชื่อม่ันและรวมมือกันจนนําไปสู
ความสําเร็จ 

4. รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางจริงจังทั้งในดานเงินทุนและดานนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
มีกฎระเบียบที่เอ้ือใหประชาชนในชุมชนเปนผูผลิตพลังงานไฟฟา หรือนํ้ามัน แลวขายพลังงานนั้นเปน
รายได อาทิเชน การขายไฟฟากลับไปใหบริษัทสาธารณูปโภค (หรือการไฟฟา) ใน “ระบบมิเตอรแบบ
สองทาง” ซ่ึงกรณีของเยอรมันนั้น ประชาชนจะขายไฟฟาที่ผลิตไดใหบริษัทสาธารณูปโภคทั้งหมด แลว
ซ้ือกลับมาใชงานในราคาที่ถูกกวา สวนตางที่เกิดขึ้นก็คือกําไรที่ประชาชนไดรับ   

5. การพัฒนาความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนที่ทันสมัย เน่ืองจากตนทุน
ของการผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียนบางชนิดยังมีตนทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตเซลลแสงอาทิตย ดังน้ัน การคิดคนและสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่จะชวยลดตนทุนของ
การผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน จึงเปนสิ่งที่นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานและ
ประชาชนในชุมชนไมเคยหยุดยั้งในการพัฒนาความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 

6. การสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เน่ืองจากปญหา
ดานพลังงานมิใชปญหาระดับชุมชนและประเทศอีกตอไป หากแตเปนปญหาระดับโลก ที่ประเทศตางๆ 
พยายามแสวงหาทางออกของปญหาที่เหมาะสม ดังนั้น จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
และการสรางความรวมมือระหวางกันของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนํา
องคความรูและแบบอยางที่ดี (Best Practice) มาประยุกตใชในการดําเนินงานใหเกิดผลดีแกชุมชนตอไป   

 


