KM (Knowledge Management)
บทบาทและหน้าที่ขององค์กร IEA ต่อตลาดพลังงานและความมั่นคงทางด้านพลังงานของโลก
(Global Energy Markets & Energy Security: The role of IEA)
1. ความเป็นมา
องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) เป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้น
หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานน้้ามันในปี ค.ศ. 1974 เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายกับองค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)
ประกอบไปด้วยประเทศกลุ่มสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจ้านวน 28 ประเทศ โดยองค์กรมีบทบาทใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือในการก้าหนดนโยบาย และมาตรการในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านพลังงาน ใน
กรณีที่ป ระเทศใดประเทศหนึ่ งมี ความต้องการน้้ามัน อย่างฉุกเฉิน และได้มี ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมู ล
พลังงาน และนโยบายการร่วมมือด้านพลังงานและความร่วมมือการพัฒนาแผนงานด้านพลังงาน เพื่อรักษา
และปรับปรุงระบบส้าหรับการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อส่งเสริมนโยบายด้าน
พลังงานโดยผ่านความร่วมมือกับประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก OECD และองค์กรระหว่างประเทศ ด้าเนินการด้าน
ระบบข้อมูลของตลาดน้้ามันระหว่างประเทศ และปรับปรุงโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานของโลก
โดยพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นต้น
2. แนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต
จากรายงาน World Energy Outlook 2011 ของ IEA ระบุว่า ความต้องการด้านพลังงานของโลก
จะเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 เท่าของปริมาณที่ใช้ในปัจจุบัน ในช่วง 25 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 2010 ถึง ปี ค.ศ. 2035
โดยประเทศที่มีคาดว่าจะมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นคือ กลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (Non-OECD member countries) โดยเฉพาะประเทศจีน และ
ประเทศอินเดียคิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของพลังงานที่ใช้เพิ่มมากขึ้นนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยแนวโน้มการใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทนจะมีความส้าคัญเพิ่มมากขึ้น โดยมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นประมาณ
2 ใน 3 เท่าของปริมาณที่ใช้ในปัจจุบัน แต่พลังงานหลักในอนาคตยังคงเป็นพลังงานจากน้้ามัน ดังแสดงในรูป
ที่ 2

รูปที่ 1 แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกในอีก 25 ปี (ค.ศ. 2010-2035)
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รูปที่ 2 ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่คาดว่าจะใช้ใน 25 ปีข้างหน้า
การเพิ่ ม ขึ้ น ของความต้ อ งการด้ า นพลั ง งานนี้ เ ป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
3.6% ต่อปี ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้
อัตราการใช้พลังงานน้้ามันและก๊าซธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นภายในปี ค.ศ. 2035 ในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตน้้ามันดิบจากแหล่งที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดลง เป็นผลท้าให้ราคาพลังงานสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศได้มี
มาตรการช่วยเหลือราคาพลังงาน เป็นผลให้เกิดการใช้พลังงานที่มากขึ้นเกินความจ้าเป็น และก่อให้เกิดปัญหา
ด้านพลังงานในอนาคตได้

รูปที่ 3 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ GDP
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รูปที่ 4 แนวโน้มการอุปโภคก๊าซธรรมชาติระหว่างปี ค.ศ. 2009-2035
3. ความมั่นคงของพลังงานในอนาคต
ความมั่นคงด้านพลังงานขึ้นกับตลาดที่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การถ่วงดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพียงพอ ความหลากหลายของเชื้อเพลิงพลังงาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เช่น ท่าเรือ ท่อส่ง และแหล่งจัดเก็บ รวมถึงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันองค์กร IEA ได้ขยายหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อให้ครอบคลุมถึง
ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า เพิ่มเติม จากน้้ า มัน โดยก้าหนดนโยบายให้ เป็นไปในทิศทางเดีย วกัน กล่ าวคื อ
นโยบายที่ใช้ส้าหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผันแปรของพลังงานตามฤดูกาลเท่านั้น และ
ไม่มีการแทรกแซงตลาดพลังงานจากกลุ่มสมาชิก
IEA คาดการณ์ว่า แนวโน้มของผู้ผลิตน้้ามันในอนาคตจะมีสัดส่วนจากกลุ่มประเทศสมาชิก OPEC
มากขึ้น คิดเป็น 51% ของน้้ามันที่ผลิตได้ปี ค.ศ. 2035 โดยประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD จะมีอัตราการ
ผลิตประมาณ 30% และ 19% มาจากประเทศในกลุ่ม OECD ในขณะเดียวกันความต้องการใช้พลังงานจาก
น้้ามันในปี ค.ศ. 2035 เกิดจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD มากถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุ่ม OECD ที่มีความต้องการพลังงานจากน้้ามันคิดเป็น 40% ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การกักเก็บพลั งงานจึงมีความจ้าเป็น อย่ างยิ่งที่จะต้องด้าเนินการเพื่อให้ มีปริมาณน้้ามันส้ ารองเพียงพอใน
อนาคต
4. บทบาทของ IEA ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านพลังงาน
องค์กร IEA ได้ก้าหนดมาตรการด้าเนินการให้กับประเทศสมาชิกในกรณี ที่เกิดการขาดแคลนน้้ามัน
โดยก้าหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องกักเก็บน้้ามันส้ารองปริมาณไม่น้อยกว่า 90 วันของปริมาณการน้าเข้า
น้้ามันสุทธิ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นรายเดือนและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธรณชน และสามารถน้าออกมา
ใช้ได้ทันทีในกรณีที่เกิดการขาดแคลนน้้ามันในตลาดโลก โดยจะต้องไม่ส่งผลต่อกลไกตลาดในระยะยาว โดย
มาตรการนี้ ได้มีการน้ ามาใช้ขณะเกิดเหตุการณ์ 3 ครั้งในอดีต คือ ปี ค.ศ. 1991 ขณะเกิดสงครามอ่าว
เปอร์เซีย ปี 2005 หลังการเกิดพายุเฮอริเคนแคทรีนาในประเทศสหรัฐอเมริกา และล่าสุดในปี ค.ศ. 2011
ขณะเกิดสงครามในประเทศลิเบีย
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ในกรณี ที่ เ กิ ด การขาดแคลนน้้ า มั น หรื อ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด การขาดแคลนน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
คณะกรรมการบริหารด้านการตลาดและความมั่นคงด้านพลังงานจะประเมินผลกระทบทางด้านตลาดและ
ความจ้าเป็นส้าหรับการตอบสนอง ซึ่งรวมถึงการประมาณเกี่ยวกับการผลิตน้้ามันที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ มผู้ผลิตว่า
สามารถจะผลิตน้้ามันเข้าสู่ตลาดโลกได้เร็วเพียงใด หากมีข้อสรุปในกลุ่มผู้บริหาร IEA แล้วให้ด้าเนินการตาม
มาตรการจัดส่งน้้ามันส้ารองเข้าสู่ตลาด ประเทศสมาชิกจะต้องแบ่งปันปริมาณน้้ามันส้ารองที่มีอยู่ตามสัดส่วน
การใช้น้ ามัน ทั้งหมดของประเทศสมาชิก ผ่ านทางกลไกขององค์กรที่ท้าหน้าที่ตอบสนองต่อแผนเร่งด่ว น
(National Emergency Strategy Organisation: NESO) ของแต่ละประเทศอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาด้านราคาน้้ามันที่พร้อมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความตระหนั กที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารของ
ตลาดโลก
น้้ามันส้ารองของกลุ่มประเทศสมาชิกส้าหรับภาวะฉุกเฉินต้องเป็นปริมาณที่ประเทศสามารถควบคุมได้
และมีป ริมาณใกล้ เคีย งกับความต้องการใช้น้ามัน และสามารถน้าเข้าสู่ ตลาดได้ทันท่ว งที โดยรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกมีทางเลือกหลากหลายในการเพิ่มน้้ามันส้ารองที่มีอยู่เข้าไปในตลาด โดยมีการก้าหนดโปรแกรม
การควบคุมการต้องการใช้น้ามันในกรณีฉุกเฉินโดยการลดการบริโภค การเพิ่มการผลิต หรือการปรับเปลี่ยน
ชนิดของเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลนน้้ามันได้เช่นกัน
แนวทางการเก็บ น้้ ามัน ส้ ารองอาจจะมีค วามแตกต่ างกัน ในแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก กล่ าวคือ อาจ
ด้าเนินการโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐร่วมกับเอกชน หรือความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเก็บใน
รูปของน้้ามันดิบ หรือน้้ามันส้าเร็จรูปในกรณีที่โรงกลั่นภายในประเทศมีไม่เพียงพอก็ได้ โดยในปัจจุบันปริมาณ
น้้ามันส้ารองของประเทศกลุ่มสมาชิกมีอยู่ในปริมาณ 4,100 ล้านบาร์เรล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1985 ที่ มี
ปริมาณส้ารอง 3,100 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปริมาณที่เก็บโดยภาครัฐประมาณ 1,500 ล้านบาร์เรล คิดเป็น
ประมาณ 37% เทียบกับปริมาณในภาคอุตสาหกรรม 63% ดังรูปที่ 5 โดยแบ่งตามรูปแบบของน้้ามันที่
จัดเก็บตามภูมิภาคต่างๆ ดังรูปที่ 6 ซึ่งปริมาณที่จัดเก็บในปัจจุบันโดยภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิกนี้
สามารถใช้เพียงพอส้าหรับความต้องการน้้ามัน 4 ล้านบาร์เรลต่อวันได้นานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น
ศักยภาพการน้าน้้ามันส้ารองมาใช้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจากประเทศสมาชิก IEA มีมากพอและนาน
พอที่จะรองรับปัญหาวิกฤติขาดแคลนน้้ามันที่เคยมีมา

รูปที่ 5 ปริมาณน้้ามันส้ารองในกลุ่มประเทศสมาชิก
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รูปที่ 6 ชนิดและปริมาณน้้ามันส้ารองในกลุ่มประเทศสมาชิกแบ่งตามภูมิภาค
5. บทสรุป
หากปราศจากการติ ด ตามสถานการณ์ น้ า มั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ปรั บ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า ง
สม่้าเสมอ น้้ามันส้ารอง กระบวนการท้างาน และมาตรการตอบสนองอื่นๆจะไม่สามารถรับมือเพื่อจัดการกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงได้ เพื่อให้เกิดการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ IEA จึงมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
- การติดตามสถานการณ์ตลาดน้้ามันอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดท้าข้อมูลน้้า มัน ทั้งใน
ด้าน อุปสงค์/ อุป ทาน สมดุล และน้้ามันส้ ารองเป็นรายเดือนส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ประเทศกลุ่มสมาชิก OECD และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD
- การทบทวนการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อม โดยการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ
และการจัดเตรียมต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการหารือ
ร่วมกันของประเทศในกลุ่มสมาชิกรวมถึงการฝึกซ้อมเพื่อตอบสนองกรณีฉุกเฉิน เพื่อทดสอบ
นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติอย่าง
ฉับพลันและมีประสิทธิภาพ
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