ไทยติด 60 อันดับแรก ด้านระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสูอ่ นาคต
(ETI) ประจาปี 2020
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
World Economic Forum (WEF) ได้จดั ทำดัชนี Energy Transition Index (ETI) ประจำปี 2020 ซึ่งจัดทำเป็ นประจำ
ทุกปี เพื่อประเมินประสิทธิภำพของระบบพลังงำน (system performance) และควำมพร้อมในกำรปรับโครงสร้ำงพลังงำน
ในอนำคต (transition readiness) ของ 115 ประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรออกนโยบำยด้ำนพลังงำนให้เหมำะสมกับยุคของ
กำรปฏิวตั อิ ตุ สำหกรรมครัง้ ที่ 4 โดยรำยงำน ETI 2020 ได้วเิ ครำะห์แนวโน้มสำคัญต่ำง ๆ ดังนี้

1. ไทยอยู่ลำดับที่ 53 สำหรับ ETI 2020 ซึ่งลดลงจำกลำดับเดิมที่ 51 ใน ETI 2019 นอกจำกนี้ หำกดูกำรจัดลำดับด้ำน
system performance และ transition readiness ไทยอยู่ลำดับ ที่ 59 (จำกลำดับที่ 56 ใน ETI 2019) และ 52 (จำก
ลำดับที่ 47 ใน ETI 2019) ตำมลำดับ ซึง่ สะท้อนว่ำกำรจัดลำดับของไทยลดลงในทัง้ สองด้ำน

2. ตัวชี้วดั ที่ไทยได้รบั กำรจัดลำดับที่ดี ได้แก่ energy access & security (ลำดับที่ 29) infrastructure & innovative
business environment (ลำดับที่ 32) และ institutions & governance (ลำดับที่ 49) ส่วนตัวชี้วดั ที่ไทยได้คะแนนตำ่
ได้แก่ economic growth & development (ลำดับที่ 87) environmental sustainability (ลำดับที่ 74) และ regulation
& political commitment (ลำดับที่ 74)

3. ประเทศทีไ่ ด้รบั คะแนน ETI สูงส่วนใหญ่จะเป็ นประเทศพัฒนำแล้วในทวีปยุโรป ส่วนประเทศทีไ่ ด้รบั คะแนนตำ่ มักจะเป็ น
ประเทศผูส้ ่งออกน้ำํ มันหรือประเทศกำลังพัฒนำ โดยประเทศใน 10 อันดับแรก ได้แก่ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ฟิ นแลนด์
เดนมำร์ก นอร์เวย์ ออสเตรีย สหรำชอำณำจักร ฝรัง่ เศส ไอซ์แลนด์ และอุรุกวัย ส่วนประเทศกำลังพัฒนำทีอ่ ยู่ใน 30 อันดับ
แรกมีเพียง 6 ประเทศ โดย 4 ประเทศมำจำกทวีปอเมริกำใต้ (อุรุกวัย โคลอมเบีย คอสตำริกำ และชิล)ี ในขณะที่ประเทศ
พัฒนำแล้วทีไ่ ม่อยู่ใน 30 อันดับแรก อำทิ สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ และกรีซ นอกจำกนี้ อินเดีย จีน และรัสเซีย
มีอนั ดับอยู่ท่ี 74, 78 และ 80 ตำมลำดับ

4. แนวโน้มสำคัญจำก ETI
1. 96 ประเทศ จำก 115 ประเทศ มีคะแนน ETI เพิ่มขึ้นในช่วง 6 ปี ที่ผ่ำนมำ แต่มเี พียง 11 ประเทศที่มคี ะแนน
ETI เพิม่ ขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึง่ สะท้อนระดับของพัฒนำกำรในด้ำนพลังงำนทีแ่ ตกต่ำงกัน
2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ย ETI ของประเทศใน top quartile กับประเทศที่เหลือลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
สะท้อนควำมไม่เท่ำเทียมทำงพลังงำนทีล่ ดลง และทุกประเทศให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบพลังงำน
3. ควำมพร้อมในกำรเปลีย่ นแปลงระบบพลังงำน (transition readiness) เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรสนับสนุน
ทำงกำรเมืองและกำรเข้ำถึงเงินทุน โดยรำยงำน ETI 2020 ได้ยกไทยเป็ นหนึ่งในประเทศทีป่ ระสบควำมสำเร็จในด้ำนนี้
4. จำนวนประเทศที่ใช้ cost-effective energy pricing เพิ่มมำกขึ้น และร้อยละ 82 ของประเทศที่มีค่ำ ETI
สูงขึ้นได้ลดกำรอุดหนุนรำคำพลังงำนลง อย่ำงไรก็ตำม กำรกำหนดรำคำพลังงำนในประเทศส่วนใหญ่ยงั ไม่สะท้อนผลกระทบ
ภำยนอกของกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน

5. ผลกระทบของ COVID-19 WEF
1. กำรพัฒนำระบบด้ำนพลังงำนจะชะลอตัวลง เพรำะทุกประเทศเน้นใช้ทรัพยำกรที่มใี นกำรต่อสูก้ บั COVID-19
2. รำคำพลังงำนในระดับโลกลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกอุปสงค์ของพลังงำนลดลงมำกเพรำะกำร lockdown ซึง่ เป็ น
โอกำสดีสำหรับประเทศกำลังพัฒนำในกำรริเริ่มกำรเปลีย่ นโครงสร้ำงทำงพลังงำนให้มคี วำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
3. ทุกประเทศควรปรับนโยบำยด้ำนพลังงำนให้มคี วำมยืดหยุ่น และคำนึงถึงผลระยะยำวมำกขึ้น
4. อำจพิจำรณำใช้กำรอัดฉีดเงินเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงนี้ในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนพลังงำนแบบใหม่ อำทิ
อุปกรณ์จบั คำร์บอนกำรจัดเก็บพลังงำน และกำรทดลองใช้พลังงำนไฮโดรเจน เป็ นต้น
6. ภำพรวมระดับอำเซียน ประเทศสมำชิกอำเซียนมีค่ำ ETI ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำกจำกสิงคโปร์ท่อี ยู่อนั ดับที่ 13
ในขณะทีก่ มั พูชำอยู่อนั ดับที่ 91

ทัง้ นี้ กำรจัดลำดับประเทศสมำชิกอำเซียน ได้แก่
สิงคโปร์ (ลำดับที่ 13 โดยมีลำดับเท่ำเดิมจำก ETI 2019)
มำเลเซีย (38 จำกลำดับเดิมที่ 31)
บรูไน (49 จำกลำดับเดิมที่ 39)
ไทย (53 จำกลำดับเดิมที่ 51)
ฟิ ลปิ ปิ นส์ (57 จำกลำดับเดิมที่ 59)
เวียดนำม (65 จำกลำดับเดิมที่ 56)
อินโดนีเซีย (70 จำกลำดับเดิมที่ 63)
กัมพูชำ (91 จำกลำดับเดิมที่ 100)
ซึง่ สะท้อนว่ำ มีเพียงฟิ ลปิ ปิ นส์และกัมพูชำเท่ำนัน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดลำดับทีด่ ขี ้นึ

ที่มา คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนี วา

