
 
 

 
 
  



 
 

 

 
 

  



 
 

บทน ำ 

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป และใหญ่
เป็นอันดับที่สี่ของโลก (ตามมูลค่า GDP โดยรองจาก สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น
ตามล าดับ) ประเทศเยอรมันใช้พลังงานและพลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก 
โดยพลังงานส่วนใหญ่มาจาก น  ามัน พลังงานนิวเคลียร์ ไบโอแม็ส และพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานน  า พลังงานแสงอาทิตย์  

หลังจากมหาอุทกภัยที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟูกุชิม่าประเทศญี่ปุ่น 
รัฐบาลกลางของเยอรมนีภายใต้การน าของนางแองเจล่า เมเคิลก็ได้ตั งเป้าหมายที่จะ
ปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั งหมดของเยอรมันภายในปี 2022 และเพิ่มความ
มุ่งมั่นในการส่งเสริมพลังงานทดแทนภายใต้นโยบาย "Energiewende" หรือการปฎิ
รูปด้านพลังงาน ซึ่งเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆก็ได้น าเอานโยบายของรัฐบาล
กลางด้านพลังงานนี  มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตน รายงานฉบับนี ยกตัวอย่าง
เทศบาล Wildpoldsried และ Rettenbach ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงในด้านแนว
ทางการพัฒนาด้านพลังงานและความยั่งยืนที่น่าสนใจมาเป็นกรณีศึกษา 

บทที่ 1 WILDPOLDSRIED 

เทศบาล Wildpoldsried ตั งอยู่ในรัฐบาว่าเรีย 
ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
มีพื นที่เพียง 21 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 
2,500 คน ในปัจจุบันหมู่บ้านนี สามารถผลิตพลังงานได้
มากกว่าพลังงานที่ใช้ถึงมากกว่าถึงสี่เท่าตัว และท ารายได้
จากการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินนี ได้มากกว่า 4 
ล้านยูโรต่อปี เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพลังงานถูกน าไป
ลงทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเทศบาลทั งด้านสาธารนูปโภค
และสิ่ งแวดล้อม จนเทศบาล Wildpoldsried นั นมี

Figure 1 กังหันลม ของ Wildpoldsried 
source: http://www.wildpoldsried.de 



 
 

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั งยุโรปและในนานาชาติในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและการปฎิ
รูปพลังงาน 

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและการปฎิรูปด้านพลังงานของ Wildpoldsried นั น
เกิดขึ นในปี 1997 ในปีนั นนายกเทศมนตรีที่เพิ่งได้รับการรับแต่งตั งและสมาชิกสภา
หมู่บ้านได้ท าการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งในการประชุมครั งนั นมี
มติว่า Wildpoldsried ต้องการที่จะ 1) สร้างอุตสาหกรรมใหม่ 2) พัฒนาหมู่บ้านใน
ด้านต่างๆ และ 3) สร้างรายได้เพิ่มโดยไม่สร้างหนี  ในด้านการพัฒนานั นที่ประชุมก็ได้
ตั งเป้าหมายเฉพาะที่จะสร้างสนามกีฬา โรงละคร ร้านอาหาร และบ้านพักผู้ที่เกษียร
จากงานอีกด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมยังเห็นพ้องต้องกันอีกด้วยว่า แผนพัฒนาที่ว่านี มี
งบประมาณที่สูงกว่างบประมาณรายได้ปกติของเทศบาล แผนการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพสูงจึงเป็นสิ่งจ าเป็น หลังจากการเสวนาและการปรึกษา ที่ประชุมได้ลง
ความเห็นว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานพลังงานนั นน่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะ
สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอกับการพัฒนาเหล่านี   

เทศบาล Wildpoldsried จึงตัดสินใจที่จะลงทุนด้านพลังงานทดแทน และตั ง
เป้าที่จะเป็นเทศบาลที่มีความโดดเด่นด้านพลังงานทดแทน ด้านเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายและวิสัยทัศน์เหล่านี ได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์ และได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชนในหมู่บ้าน (Community-support Vision) หลังจากการ
ปรึกษากันระหว่างกลุ่มผู้บริหารเทศบาลและประชาชนในหมู่บ้านแล้ว เทศบาล 
Wildpoldsried ได้จัดตั งวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ น โดยใช้ตัวอักษรย่อว่า W I R 
(Wildpoldsried Innovativ Richtungsweisend) ซึ่งแปลว่า การวางทิศทางนวัฒก
รรมของ Wildpoldsried ซึ่งเป็นไปในสามด้านด้วยกันได้แก่ 1) ด้านพลังงานทดแทน
และการประหยัดพลังงาน 2) ด้านการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
3) การคุ้มครองแหล่งน  าบนผิวดินและใต้ดินและการบ าบัดน  าเสีย 

  



 
 

W I R (WILDPOLDSRIED INNOVATIV RICHTUNGSWEISEND) 

1) ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน – ในปี 1999 ประชาสังคม 
(Civic Society) ของหมู่บ้าน ได้ตั งบริษัท EW Wind Energy ขึ นและท าการลงทุน
ด้านพลังงานไฟฟ้าพลังลมโดยสร้างกังหันลม 2 ตัว (มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า 3.5 
MWh) ผ่านชื่อของบริษัทนี  และในปีต่อมา ประชาสังคมเดียวกันนี ก็ได้เปิดบริษัทขึ น
อีกบริษัทหนึ่งเพื่อท าการสร้างกังหันลมอีกทั งหมด 5 ตัว (ใน 2001 จ านวน 1 ตัว ในปี 
2008 จ านวน 2 ตัว และ ในปี 2011 จ านวน 2 ตัว ตามล าดับ) โดยในแต่ละครั ง 
(ยกเว้นในปี 1999) ประชาชนในหมู่บ้านสามารถร่วมลงทุนกับบริษัทโดยซื อหุ้นหรือ
ท าการลงทุนตั งแต่ 5,000-25,000 ยูโร โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ประมาณ ร้อยละ 8-
10 ต่อป ี 

ในด้าน Biogas นั น มีผู้ประกอบการในชุมชนได้ท าการสร้างโรงงานผลิต 
Biogas ตั งแต่ปี 1997 โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากฟาร์มในหมู่บ้าน ในปัจจุบันนั นมีโรงงาน 
Biogas ทั งหมด 4 โรง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 320,000 kWh ต่อปี ส่วนในด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์นั น เทศบาลได้ท าการ
สนับสนุนการติดแผงโซล่าเซลบนอาคารห้าง
ร้าน และสิ่งก่อสร้างของเทศบาล โดยน าเอา
นโยบายของรัฐบาล และหาผู้ประกอบการ
ในชุมชนมาร่วมเป็นพันธมิตร  

นอกจากนี  เทศบาลยังได้ด าเนินการ
สร้างระบบ District heating เพื่อเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานในปี 2005 เพื่อใช้กระจายความร้อนที่ผลิตจาก
ศูนย์กลางส าหรับใช้ตามบ้านเรือนต่างๆ แหล่งพลังงานที่แต่เดิมใช้น  ามันเตาถูก
เปลี่ยนเป็นพลังงานอัดเม็ดที่ท ามาจากเศษไม้หรือต้นไม้ทดแทน ซึ่งมีประสิทธิภาพที่
สูงกว่าน  ามันอีกทั ง เป็นการลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงานของเทศบาลอีกด้วย 
เทศบาลยังท าการตั งข้อก าหนดในการสร้างบ้านและสิ่งก่อสร้างในเทศบาล เช่นการ

Figure 2 Biogas plant 
source: http://www.wildpoldsried.de 



 
 

ก าหนดให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การใช้แผ่นกันความเย็นและกันความร้อน การ
ห้ามใช้เตาน  ามัน และเพื่อเป็นการชักชวนให้ประชาชนหันมาปลูกบ้านประหยัด
พลังงาน เทศบาล Wildpoldsried ก าหนดการให้ค่าตอบแทนต่อบ้านที่สร้างตาม
มาตรฐานประหยัดพลังงานถึง 15 ยูโร ต่อ ตารางเมตร เทศบาลเองก็มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของแต่ละครัวเรือน โดยใช้กล้อง Infrared บ้านที่ไม่
ผ่านเกณท์จะต้องท าการปรับปรุงตามค าแนะน าขอเทศบาล 

2) ด้านการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – เทศบาลท าการก่อสร้าง 
โรงยิม โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของชุมชนโดยใช้ไม้ที่ปลูกทดแทนในบริเวณ
รอบๆ เขตเทศบาลหรือในประเทศเยอรมัน โดยวัสดุเหล่านี จะได้รับการเคลือบ
สารเคมีและผ่านขึ นตอนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ไม้มีคุณภาพที่สูงและป้องกันการ
สูญเสียความร้อนเมื่อน ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ผลการประเมินโครงการนี พบว่าการใช้
ไม้ปลูกทดแทนมาเป็นวัสดุก่อสร้างนั น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึงร้อยละ 15  

3) การคุ้มครองแหล่งน  าบนผิวดินและใต้ดิน และการบ าบัดน  าเสีย – ก่อนที่
เทศบาลจะประกาศวิสัยทัศน์ในปี 1999 พบว่าประชาชนได้ริเริ่มค้นคว้าและทดลอง
การบ าบัดน  าเสียตามหลักธรรมชาติในระดับครัวเรือนอยู่ก่อนแล้วตั งแต่ปี 1994 และ
เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับทราบถึงจุดนี  จึงได้ให้ความสนใจและสมัครขอทุนจาก
สหภาพยุโรปเพื่อท าโครงการน าร่องในระดับที่ใหญ่ขึ น ซึ่งก็ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป
ในปี 2000 ระบบนี สามารถแบ่งเป็นสามขั นตอนด้วยกันคือ 1) การตกตะกอนหนัก 2) 
การกรองสิ่งแปลกปลอม และ 3) การใช้จุลินทรีย์ในการเร่งให้เกิดการตกตะกอน
ขนาดเล็ก และเมื่อโครงการน าร่องประสบความส าเร็จ เทคนิคนี จึงถูกน ามาใช้ใน
โครงการ WiWa La moor ซึ่งส าเร็จแล้วเสร็จไปในปี 2006 นอกจากการสนับสนุน
ด้านเทคนิคแล้ว เทศบาลยังท าการออกกฎหมายเพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะที่
เทศบาลต้องจัดการ โดยการบังคับให้ครัวเรือนที่มีสวนหรือพื นที่สีเขียวในบริเวณบ้าน
จะต้องมีจุดท าการบ าบัดขยะชีวภาค (ยกเว้นเนื อสัตว์) ในบริเวณบ้าน และต้องท าการ
แยกขยะที่ไม่สามารถท าการบ าบัดออกเพื่อน าไปก าจัดโดยการเผาต่อไป ส่วน



 
 

ครัวเรือนที่ไม่มีสวนหรือพื นที่สีเขียวในบริเวณบ้านนั นสามารถได้รับการยกเว้น โดย
ขยะทั งหมดสามารถจะถูกส่งไปเผาได้ ซึ่งเตาเผานี เป็นเตาเผาขนาดใหญ่ที่เทศบาลใน
เขตใกล้เคียงใช้ร่วมกัน 

ผลงานของการพัฒนา 

ในปี 2011 ซึ่งเป็นปีที่ 14 หลังจากการร่วมประชุมระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
สมาชิกสภาหมู่บ้าน นายกเทศมนตรีได้ประกาศรายชื่อโครงการต่างๆ ที่เทศบาลได้ท า
ส าเร็จ ซึ่งได้แก่ การสร้างตึกชุมชนประเภทต่างๆ 9 ตึก ถัง Biogas 4 ถัง กังหัน
พลังงานลม 9 กังหัน ติดตั งโซล่าเซลให้กับบ้าน 190 หลัง ติดตั งระบบความร้อนใน
หมู่บ้าน ติดตั งระบบกันน  าท่วมและบ าบัดน  าเสียแบบธรรมชาติ  

นอกจากนี แล้วนายกเทศมนตรียังได้ประกาศถึงเป้าหมายต่อไปซึ่งเป็น
โปรแกรมการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนด้านการขนส่งและการบริหารพลังงาน
อย่างรวมศูนย์โดยจะร่วมกับบริษัท Siemens ในการพัฒนาระบบ Smart Grid ที่จะ
บริหารการใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพให้สูงขึ น อีกทั งจะมีการสร้างจุดเติม
พลังงานของรถไฟฟ้า 37 จุด เปลี่ยนหลอดไฟในเมืองให้มาเป็น LED และการสร้าง
ศูนย์ประชุมเพื่อการเรียนรู้และเผยแพรภู่มิปัญญาทีห่มู่บ้านได้พัฒนาขึ น และการสร้าง
อุตสหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

การพัฒนาเทศบาล Wildpoldsried นั นเป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่มาจากท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานตั งแต่แรก 
แต่มุ่งหาแนวทางการบริหารเชิงรุก ที่ไม่สร้างภาระทางการเงิน ใช้ความรู้และวัสดุใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก และมีนโยบายกลาง ซึ่งอนุญาตให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยขายไฟฟ้าที่
ผลิตได้ให้กับบริษัทไฟฟ้า (Feed in Tariff) ของเยอรมันเป็นลมส่ง ผลที่ได้รับคือการ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ในชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และรายได้ที่สามารถ
น ามาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

  



 
 

บทที่ 2 RETTENBACH AM AUERBERG 

เทศบาล Rettenbach am Auerberg หรือ Rettenbach มีประชากรเพียง 
805 คน (ปี 2012) และมีอาณาเขต 12.92 ตารางกิโลเมตร ตั งอยู่ในรัฐบาวาเรีย ทาง
ตอนใต้ของเยอรมัน โดยเมือง Rettenbach นี ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั ง
แรกเมื่อปี 1167  

เทศบาล Rettenbach เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในยุโรปและระดับนานาชาติ 
ในด้านการจัดการตัวเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการใช้พลังงานทดแทนด้าน
แสงอาทิตย์ เทศบาลมีนโยบายเชิงรุกในการสนับสนุนการสร้างงานและการท าหมู่บ้าน
ให้น่าอยู่ เพื่อดึงดูดให้เด็กรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัวที่ยังไม่สูงอายุย้ายเข้ามาในเขต
เทศบาล โดยมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านพลังงาน เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแสงแดด และแก๊ซชีวภาพ มีการผลิตน  ามันจากเรฟซีด หรือต้น
ผักกาดก้านข้าวมาใช้แทนน  ามัน ซึ่งพลังงานทดแทนที่เหลือจากการใช้ในท้องถิ่นนั น 
เทศบาลขายคืนให้กับบริษัทไฟฟ้าและน าเงินที่ได้มาพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ  

นอกจากนี เทศบายยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 
เช่นในการจัดตั งโรงงานต่างๆมีการให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่น
ขอใบอนุญาต ซึ่งแนวคิดด้านบวกในการให้บริการของเทศบาลต่ออุตสาหกรรมใน
ท้องถิ่นนี ท าใหกิ้จการต่างๆเฟื่องฟู ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Kugelmann ซึ่งมีชื่อระดับ
นานาชาตใินการผลิตรถ tracktor รถอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหนัก แรกเริ่มนั นมีพนักงานเพียง 2 คน จนในปัจจุบันมีพนักงานกว่า 80 
ต าแหน่ง ผลิตรถได้กว่า 50-80 คันต่อปี อีกทั งส่งออกอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ  

ในด้านสันทนาการและกิจกรรมในท้องถิ่นนั น ประชาชนสามารถเข้าร่วมกับ
ชมรม กลุ่มอาสาสมัครและสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์ผู้จับปลา พนักงานดับเพลิง
อาสาสมัคร ชมรมจัดสวน กลุ่มนักร้องประสานเสียง ซึ่งมีมากกว่า 20 กลุ่ม นอกจากนี 



 
 

เทศบาลหมู่บ้ านยั งมี  โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนชั นประถม ห้องสมุดและ
สาธารณูปโภคในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้บริการอีกด้วย 

ที่ส าคัญเทศบาล Rettenbach ได้ท าการสร้างสกุลเงินขึ นเป็นของตัวเองมีชื่อ
สกุลเงินว่า Weichbergtaler ในปี 2007 โดยมีจุดประสงค์ที่จะคุ้มครองเศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน และสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในท้องถิ่น สกุลเงินนี 
สามารถใช้จ่ายและช าระหนี ได้เฉพาะในหมู่บ้าน Rettenbach การแลกเปลี่ยนเป็น
เงินยู โ รสามารถท า ได้ที่ ส านักงานเทศบาล โดยอัตราแลกเปลี่ ยนอยู่ ที่  1 
Weichbergtaler ต่อ 5 ยูโร 
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http://www.kugelmann.com/2013/index.php/welcome.html 
 

Figure 3 เงินสกุล Weichbergtaler 
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