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GLOBAL X ETFs RESEARCH 

แนะน าใหรู้จั้กพลังงานแสงอาทติย ์

ภมูอิากาศของโลกของเราก าลังเปลีย่นแปลงในทางทีเ่ลวรา้ยลง 

การปลอ่ยกา๊ซมลพษิทีม่นุษยส์รา้งขึน้และสง่ผลใหค้วามเขม้ขน้ของ CO2 (คารบ์อนไดออกไซด)์ 

ในชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้ก าลังท าใหอ้ณุหภมูใินระยะยาวสงูขึน้ 

สง่ผลกระทบเชงิลบตอ่สิง่แวดลอ้มซึง่มาพรอ้มกับปัจจัยภายนอกเกีย่วกับการด ารงชวีติของมนุษย ์อย่างไรก็ตาม 

แมก้จิกรรมของมนุษยค์อืตน้ตอของปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบัน 

นวัตกรรมและการลงทนุของมนุษยก็์สามารถชว่ยจ ากัดไมใ่หเ้ลวรา้ยยิง่กวา่ทีเ่ป็นได ้การลดการปลอ่ยคารบ์อน 

(Decarbonization) คอืหนึง่ในเป้าหมายทีเ่รง่ดว่นทีส่ดุและทีท่ั่วโลกตอ้งรว่มมอืกันในศตวรรษที ่21 

เราสามารถบรรลเุป้าหมายนีไ้ดโ้ดยการเลกิใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

และเรง่การน าพลังงานจากแหลง่พลังงานสะอาดและพลังงานหมนุเวยีนมาใช ้อย่างเชน่ พลังงานลม 

การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะตอ้งใชเ้งนิลงทนุหลายสบิลา้นลา้นดอลลารใ์นทศวรรษหนา้ 

ตอ้งมกีารปรับปรงุเทคโนโลยพีืน้ฐานของพลังงานแสงอาทติย ์ทา่มกลางแหลง่พลังงานอืน่ ๆ 

และเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่อนาคตทีส่ดใสของพลังงานสะอาด 

ในบทความตอ่ไปนี ้

เราจะตรวจสอบความวกิฤตของภมูอิากาศโลกและประเมนิบทบาทของแหลง่พลังงานสะอาดและพลังงานหมนุเวยีน เชน่ 

พลังงานแสงอาทติยซ์ ึง่ควรมบีทบาทในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว 

ประเด็นทีส่ ำคญั

 ระดับ CO2 ในชัน้บรรยากาศทีเ่พิม่ขึน้และอณุหภมูทิีส่งูขึน้ตามเป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติ การด ารงชวีติ

และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตขิองโลก การจ ากัดภาวะโลกรอ้นไวท้ี ่1.5 °C

เหนอืระดับกอ่นยคุอตุสาหกรรมโดยลดการปลอ่ยมลพษิสามารถบรรเทาผลกระทบเชงิลบของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศไดอ้ยา่งมาก1

 การลดการปลอ่ยคารบ์อนและการเลกิใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิทีป่ลอ่ยมลพษิหนักสามารถท าได ้

โดยการหันไปใชแ้หลง่พลังงานสะอาดและพลังงานหมนุเวยีน เชน่ พลังงานแสงอาทติย์

ความพยายามดังกลา่วจะน ามาซึง่การลงทนุหลายสบิลา้นลา้นดอลลารใ์นเทคโนโลยแีละแรงจูงใจทีเ่ป็นพืน้ฐาน/

ชว่ยสนับสนุน ลดตน้ทนุ และผลักดันการน าไปใช ้

 แหลง่พลังงานหมนุเวยีนและพลังงานสะอาด เชน่ พลังงานแสงอาทติย์

ยังคงเดนิหนา้ชว่งชงิสว่นแบง่การใชจ้ากแหลง่เชือ้เพลงิฟอสซลิตอ่ไป

เพราะเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งมรีาคาถกูลง เราคาดวา่จะเห็นการรกุอย่างตอ่เนือ่ง

ซึง่ไดรั้บแรงหนุนจากการใชพ้ลังงานไฟฟ้า การประหยัดตอ่ขนาด และการด าเนนิการดา้นสภาพอากาศ

ปพูืน้เพือ่ควำมเขำ้ใจ: วกิฤตสภำพภมูอิำกำศโลก 

อณุหภมูบินโลกก าลังแตะระดับสงูสดุใหม ่

สีท่ศวรรษทีผ่า่นมานัน้มอีณุหภมูริอ้นขึน้อยา่งตอ่เนือ่งกวา่ชว่งเวลากอ่นหนา้ทัง้หมดทีส่ามารถยอ้นกลับไปถงึปี 1850 

เป็นอยา่งนอ้ย และอณุหภมูเิฉลีย่ระหวา่งปี 2011 - 2020 อยู่ระหวา่ง ~ 1.09 °C อุน่ขึน้กวา่อณุหภมูขิองชว่งปี 1850 - 

1900 (ชว่งกอ่นยคุอตุสาหกรรม)2 

ภาวะโลกรอ้นเกอืบทัง้หมดคอืผลลัพธโ์ดยตรงของความเขม้ขน้ของกา๊ซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ (GHG) 

ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมาก โดยสว่นใหญเ่ป็น CO2 ไมว่า่แหลง่ทีม่าคอือะไรก็ตาม (สรา้งขึน้โดยมนุษยห์รอืไมก็่ตาม)3,4 

เป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ีค่ณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC) 

กลา่วถงึความสัมพันธเ์ชงิสาเหตนุีว้า่ “ชดัเจนปราศจากขอ้สงสัย” ในรายงานชิน้ส าคัญปี 2021 (AR6)5* GHG 

ท าหนา้ทีเ่ป็นฉนวนในชัน้บรรยากาศ ดดูซบัความรอ้นจากพืน้ผวิโลกและปลอ่ยมันออกมาตามกาลเวลา GHG 

ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตคิอืสาเหตทุีท่าใหโ้ลกอบอุน่เพยีงพอสาหรับการอยูอ่าศัย

และถกูควบคมุโดยการดูดซมึของมหาสมทุรและการสังเคราะหด์ว้ยแสงของพชื แมก้ระทั่งในปัจจุบันนี้ ระดับ GHG 

นัน้ยังหา่งไกลจากปรมิาณทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตแิละโลกไมส่ามารถคงระดับนัน้ไวไ้ด ้

เขยีนโดย: 

Global X Team 

วันที:่ 9 กนัยายน 2021 
หัวข ้อ: Thematic 
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ขอ้มลูชัน้บรรยากาศเปิดเผยวา่ความเขม้ขน้เฉลีย่ของ CO2 จากปี 2010 - 2019 สงูกวา่ค่าเฉลีย่กอ่นยคุอตุสาหกรรมถงึ 
43% โดยเพิม่ขึน้จาก 289.3 สว่นตอ่ลา้น (ppm) เป็น 410 ppm6 

การเพิม่ขึน้นีเ้กดิขึน้เร็วกวา่การเพิม่ตามธรรมชาตซิ ึง่เป็นทีท่ราบถงึ 100 เทา่ 

ซึง่รวมถงึในระหวา่งชว่งเวลาหลายพันปีทีท่ าใหย้คุน ้าแข็งล่าสดุจบลง 7 และในปี 2019 ความเขม้ขน้ของ CO2 

แตะระดับทีส่งูกวา่ทกุจุดในชว่ง 2 ลา้นปีทีผ่า่นมา8 
ซึง่ภาวะเชน่นีเ้ร ิม่ตน้ขึน้ไมน่านหลังเกดิการปฏวัิตอิตุสาหกรรมในศตวรรษที ่20 ยอ่มไมใ่ชเ่รือ่งบังเอญิ การปลอ่ยมลพษิ 
(ทีส่รา้งโดยมนุษย)์ โดยมนุษยเ์ป็นสาเหตเุกอืบทัง้หมดของระดับ GHG ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมาก และสง่ผลใหอ้ณุหภมูสิงูขึน้ 
(+/- 0.1°C เพือ่อธบิายการมอียู/่ไมม่ ีGHG ตามธรรมชาต)ิ 
การเผาไหมข้องเชือ้เพลงิฟอสซลิเพือ่เป็นพลังงานเป็นตัวการหลัก ตัง้แตปี่ 1990 
แหลง่พลังงานเชือ้เพลงิฟอสซลิเป็นสาเหตขุองการปลอ่ย CO2 ถงึ 74% ตอ่โดยเฉลีย่9,10 

ผลกระทบของการปลอ่ยมลพษิและโลกรอ้นเกดิขึน้แลว้ และทัง้หมดนีเ้กดิขึน้พรอ้มกัน:11 

 ความรนุแรงและความถีข่องอณุหภมูสิดุขัว้และคลืน่ความรอ้นบนภาคพืน้ดนิไดเ้พิม่ขึน้ตัง้แตท่ศวรรษ 1950 
ในขณะทีค่ลืน่ความรอ้นในมหาสมทุรเพิม่ขึน้เป็นสองเทา่ตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 1980 

 

 สภาวะการตกของหยาดน ้าฟ้า (precipitation) 
อยา่งหนักเกดิขึน้บอ่ยครัง้และรนุแรงมากยิง่ขึน้นับตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 1950 
นับแตนั่น้สภาวะความแหง้แลง้ทางการเกษตรและในระบบนเิวศนซ์ ึง่คอ่นขา้งจะขัดกันกับทีค่วรจะเป็นก็เพิม่ขึน้เ
ชน่กัน อันเป็นผลมาจากอณุหภมูโิลกทีอุ่น่ขึน้ 

 

 ในชว่ง 100 ปีทีผ่่านมา มหาสมทุรอุน่ขึน้เร็วกวา่ทีเ่คยเป็นมาเมือ่ 11,000 ปีกอ่น 
สง่ผลใหธ้ารน ้าแข็งเริม่แยกตัวและน ้าแข็งในทะเลละลาย ในท านองเดยีวกัน 
ระดับน ้าทะเลสงูขึน้เร็วกวา่ชว่งเวลาใด ๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบไดใ้น 3,000 ปีกอ่นหนา้นี ้
มหาสมทุรยังมสีภาวะเป็นกรดมากขึน้เนือ่งจากการดดูซบั CO2 ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 พายเุฮอรเิคนเกดิถีข่ ึน้เรือ่ย ๆ ในชว่ง 40 ปีทีผ่่านมา เกนิกวา่ทีค่วามแปรปรวนตามธรรมชาตจิะอธบิายได ้
มหาสมทุรทีอุ่น่ขึน้และระดับน ้าทะเลทีส่งูขึน้ท าใหพ้ายเุหลา่นีร้นุแรงและสรา้งความเสยีหายมากขึน้ 
อกีทัง้เคลือ่นตัวไปทางเหนอื เพราะอณุหภมูทิีอุ่น่ขึน้เป็นบอ่เกดิของบรเิวณทีก่ าเนดิของพายุ 

 

เชือ่มโยงกันผา่นวัฏจักรของน ้า ทา่มกลางระบบอืน่ ๆ 
ผลกระทบเหลา่นีส้ง่ผลใหเ้กดิความหายนะจากภัยธรรมชาตไิปจนถงึการขาดแคลนน ้า และการขาดแคลนอาหาร 
ซึง่ทัง้หมดนีล้ว้นเป็นภัยคกุคามชวีติ ความเป็นอยู ่และโลกของเรา 

อณุหภมูเิฉลีย่ท ัว่โลกยงัคงเพิม่ข ึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 
เมือ่กำรแทรกแซงกำรปลอ่ยมลพษิไดก้ลำยมำเป็นแรงกดดนัทีก่ ำลงัเพิม่ข ึน้ 

ความเขม้ขน้ของ CO2  ในชัน้บรรยากาศในตา่งชว่งเวลา (สว่นตอ่ลา้น, PPM) 

4,000 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช 

อณุหภมูเิฉลีย่ผดิปกตติัง้แตปี่ 1964 (ºC) 

10,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช 

หมายเหต:ุ ความผดิปกตขิองอณุหภมูหิมายถงึ การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูพิืน้ผวิโลกทีส่มัพันธก์ับคา่เฉลีย่ปี 1951 - 80 

ทีม่า: NOAA, “แนวโนม้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ” “ความผดิปกตขิองอณุหภมูพิืน้ผวิโลก” 
ฐานขอ้มลูทัง้สองเขา้ถงึเมือ่มนีาคม 2021 
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เศรษฐกจิ (ดงูานวจัิยของเราเกีย่วกับ น ้าสะอาด และ 
เทคโนโลยกีารเกษตรและนวัตกรรมดา้นอาหารเพือ่รับทราบขอ้มลูการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วขอ้ง)12 นีอุ่น่ขึน้เพยีงแค ่~1.1°C 
ภายใตน้โยบายการปลอ่ยมลพษิทีบั่งคับใชใ้นปี 2021 อณุหภมูใินปี 2100 อาจอยูใ่นชว่ง 2.1 - 3.9°C 
เหนอืระดับกอ่นยคุอตุสาหกรรม13 ภาวะโลกรอ้นเพยีง 2°C 
ก็สามารถเพิม่ความรนุแรงและความถีข่องการเกดิปรากฏการณ์ภูมอิากาศสดุขัว้ (extreme weather event) ทีเ่กดิขึน้ 
“หนึง่ครัง้ในทกุสบิปี” โดยปรากฏการณ์รอ้นจัดเกดิบอ่ยขึน้ 5.6 เทา่และรอ้นขึน้ 2.6°C 
การตกของหยาดน ้าฟ้าทีร่นุแรงเกดิบอ่ยขึน้ 1.7 เทา่และปรมิาณน ้าสูงกวา่เดมิ 14% และภัยแลง้รนุแรงเกดิบอ่ยขึน้ 2.4 
เทา่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของความแหง้แลง้ที ่0.6 เทา่ (ในแง่ของความชืน้ในดนิ)14 
สง่ผลกระทบตอ่ชวีติมนุษยจ์นสดุทีจ่ะคณานับ เห็นไดช้ดัว่าการแทรกแซงในปัจจุบันยังไมเ่พยีงพอ 

*รายงาน IPCC AR6 ทีอ่า้งองิในเอกสารนีอ้า้งถงึรายงาน IPCC Working Group I ซึง่เป็นรายงานทีไ่ดร้ับการตพีมิพฉ์บบัแรกทีก่ าหนด 
Iment ของ AR6 AR6 เป็นรายงานการประเมนิครัง้ทีห่กของ IPCC 
เกีย่วกบัพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ บทความนีเ้ขยีนขึน้โดยนักวทิยาศาสตร ์234 คน 
(ประเทศสมาชกิของ UN 195 ประเทศสามารถเสนอชือ่นักวทิยาศาสตรไ์ด)้ 
ซึง่สรปุและวเิคราะหง์านวจัิยดา้นวทิยาศาสตรภ์มูอิากาศทีผ่า่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ (peer-reviewed) 
และตพีมิพถ์งึเดอืนมกราคม 2021 (14,000 คน) กอ่นเผยแพร ่
รายงานตอ้งไดร้ับการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญจากนักวทิยาศาสตรแ์ละจากภาครัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใดและมคีวามถกูตอ้ง 

พลงังำนสะอำดและพลงังำนหมนุเวยีนเพือ่แกป้ญัหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

ขอ้ตกลงปารสีปี 2016 ไดก้ าหนดเป้าหมายทีม่ผีลผกูพันทางกฎหมายในการจ ากัดภาวะโลกรอ้นใหต้ ่ากวา่ 2°C 
ซึง่อุน่กวา่ระดับกอ่นยคุอตุสาหกรรม ขอ้ตกลงดังกลา่วเนน้ย ้าถงึอณุหภมูทิีร่อ้นขึน้ 1.5°C ในฐานะเป้าหมายทีท่ าได ้
ซึง่จะจ ากัดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งมาก จากขอ้มลูใน AR6 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไดด้ าเนนิไปอยา่งรวดเร็วนับตัง้แต่ 2016 
และเสน้ทางการปลอ่ยมลพษิทีเ่กีย่วขอ้งกับภาวะโลกรอ้น 1.5°C นัน้ก็หดสัน้ลงเรือ่ย ๆ ทวา่ AR6 
ยังคงเสนอสถานการณ์จ าลองที ่1.5°C วา่บรรลุได ้หากการปลอ่ยกา๊ซสงูสดุในปี 2020 
และลดลงจนสทุธเิป็นศนูยไ์ดภ้ายในปี 2050 หลังจากนัน้การปลอ่ยกา๊ซมลพษิสทุธจิะตอ้งลดลงจนตดิลบ 
ซึง่สามารถเกดิขึน้ไดด้ว้ยเทคโนโลยกีารดักจับคารบ์อน15 การน าพลังงานหมนุเวยีนมาใชอ้ย่างเขม้งวด 
การผลติและเทคโนโลยสีะอาดเป็นสิง่จ าเป็นในทกุขัน้ตอนของเสน้ทางนี ้

กฎหมาย ขอ้ผกูพัน และเป้าหมายทีม่อียูจ่ะตอ้งใชเ้งนิลงทนุทัง้หมด 98 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐระหว่าง 2021 ถงึ 2050 

โดย 10 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ มุง่เนน้ทีพ่ลังงานหมนุเวยีน และ 13 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 
ส าหรับโครงสรา้งพืน้ฐานไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีนส าหรับการคมนาคมและความรอ้น (ดคู าอธบิายในหัวขอ้ถัดไป) 32 
ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ส าหรับเทคโนโลยปีระหยัดพลังงาน และสว่นทีเ่หลอืใชไ้ปกับเชือ้เพลงิฟอสซลิ16 

แมว้า่การลงทนุดังกลา่วจะมคีวามส าคัญและน่าจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติพลังงานหมนุเวยีนและเ
ทคโนโลยสีะอาดในระยะสัน้และระยะยาว 
แตเ่สน้ทางการเสาะหาพลังงานซึง่เป็นทีย่อมนัน้น่าจะมอีงคป์ระกอบมากกวา่นัน้  

 
ควำมพยำยำมในกำรบรรเทำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจะตอ้งมกีำรลงทนุทีส่ ำคญัในพลงังำนส

ะอำดและเทคโนโลย ี

การลงทนุสะสมทีจ่ าเป็นระหวา่งปี 2021 ถงึปี 2050 
(ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) 

หมายเหต:ุ จ านวนเงนิลงทนุสะทอ้นถงึการใชจ้่ายทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลสุถานการณ์จ าลอง 1.5ºC ของ IRENA 
ซึง่พยายามจ ากดัภาวะโลกรอ้นไวท้ี ่1.5ºC สงูวา่ระดบักอ่นยคุอตุสาหกรรม 

ทีม่า: ทีม่า: IRENA "แนวโนม้การเปลีย่นแปลงพลงังานของโลก: 1.5ºC" มถินุายน 2021 

ประหยัดพลังงาน 

พลังงานหมนุเวยีน 

ไฟฟ้า/โครงสรา้งพืน้ฐาน 

เชือ้เพลงิฟอสซลิ/อืน่ ๆ 

การดักจับคารบ์อน/นวัตกรรม 

8 
ลา้นลา้

นดอลล
าร ์
6% 

16 
ลา้นลา้นดอลลา

ร ์

12% 

29 
ลา้นลา้นดอล

ลาร ์

22% 

34 
ลา้นลา้นดอล

ลาร ์
26% 

45 
ลา้นลา้นดอล

ลาร ์
34% 

131 
ลำ้นลำ้นดอลล

ำร ์
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สถานการณ์จ าลองของ IRENA ทีเ่นน้การใช ้1.5°C เป็นเกณฑป์ระมาณการวา่เม็ดเงนิลงทนุโดยรวมควรเพิม่ขึน้เป็น 

131 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ในชว่งเวลาเดยีวกัน 

โดยเพิม่สัดสว่นไปทีพ่ลังงานหมนุเวยีนและการใชพ้ลังงานไฟฟ้าใหม้ากขึน้อยา่งมนัียส าคัญ (ดูแผนภูม)ิ17 ภายใน 

2050 การลงทนุดังกลา่วควบคูไ่ปกับการด าเนนิการอยา่งรอบคอบอาจชว่ยลดการปลอ่ย CO2 สทุธปิระจ าปีลงมาเหลอื -

0.4 กกิะตัน (GtCO2/ปี) ซึง่เป็นการปรับปรงุทีม่นัียส าคัญจาก 36.5 GtCO2/ปี 

ซึง่มแีนวโนม้วา่จะเป็นหนึง่ในแนวทางปัจจุบันของเรา18 

นับตัง้แตม่กีารน าความตกลงปารสี (Paris Agreement) มาใช ้

หกประเทศไดผ้า่นกฎหมายทีบั่ญญัตถิงึเป้าหมายสูค่วามเป็นกลางทางคารบ์อน (carbon-neutrality) 

และหา้ประเทศ/ภมูภิาคซึง่รวมถงึสหภาพยโุรป แคนาดา และเกาหลใีตไ้ดเ้ริม่ประเมนิกฎหมายทีเ่สนอในแนวเดยีวกัน 

ประเทศอืน่ ๆ อกียีส่บิสีป่ระเทศ รวมทัง้สหรัฐอเมรกิาและจนี (ซึง่รว่มกันเป็นบอ่เกดิของการปลอ่ยมลพษิทั่วโลก 36.8%) 

มเีป้าหมายดา้นสภาพอากาศทีก่ าหนดเป็นนโยบายอยา่งเป็นทางการ แต่ไดห้ยดุด าเนนิการซึง่มคีวามส าคัญมากขึน้19 

แตก่ระนัน้ 

เราก็ยังคาดว่าจะเห็นการลงทนุในพลังงานหมนุเวยีนและเทคโนโลยสีะอาดดว้ยเม็ดเงนิทีส่งูกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายปัจ

จุบัน ไมว่า่การด าเนนิการของรัฐบาลในอนาคตจะเป็นอยา่งไรก็ตาม 

และในขณะทีก่ฎหมายทีม่ผีลผกูพันและการด าเนนิการทีเ่ห็นเกดิขึน้ในทันททีันใดเป็นสิง่ทีเ่ราคาดหวัง 

เทคโนโลยเีหลา่นีก็้มคีวามสมเหตุสมผลจากมมุมองทัง้ทางเศรษฐกจิและธุรกจิ: 

 การจา้งงานในภาคพลังงานหมนุเวยีนก าลังเตบิโตอยา่งรวดเร็ว 

และควรเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในขณะทีก่ารเปลีย่นผา่นจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิยังคงด าเนนิตอ่ไป 

(ดหัูวขอ้ถัดไป) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโลกทียั่งคงสั่นคลอนจากการระบาดใหญข่อง COVID-19 

 

 กวา่ 75% ของประชากรโลกอาศัยอยูใ่นประเทศทีพ่ ึง่พาการน าเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิทัง้หมด 

ส าหรับประชาชนและประเทศเหลา่นี ้พลังงานหมนุเวยีนสามารถมอบความเป็นอสิระดา้นพลังงานใหไ้ด2้0 

 

 ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนมรีาคาถกูกวา่ไฟฟ้าทีผ่ลติโดยเชือ้เพลงิฟอสซลิ (ดหัูวขอ้ถัดไป) 

ดว้ยเหตุผลนีแ้ละอืน่ ๆ หลายบรษัิทอยา่งเชน่ Amazon และ Walmart 

ไดป้ระกาศแผนการลดคารบ์อนโดยใชพ้ลังงานหมนุเวยีนและเทคโนโลยสีะอาด21 

 

พลงังำนแสงอำทติย:์ อดตีและปจัจบุนั 

แผงโซลารเ์ซลล ์(หรอืทีเ่รยีกวา่โมดลู) ทีป่ระกอบขึน้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์นาดสาธารณูปโภค 

(เรยีกอกีอยา่งวา่ฟารม์) การตดิตัง้ในทีอ่ยูอ่าศัย และสถานทีอ่ืน่ ๆ มเีซลลส์รุยิะ (PV) ทีท่ าจากวัสดเุซมคิอนดักเตอร ์

โดยทั่วไปแลว้ วัสดนุีค้อื polycrystalline silicon ซึง่จับพลังงานผา่นปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอกิ 

ซึง่เป็นกระบวนการทีแ่สงจากดวงอาทติยห์รอืโฟตอนมากระทบกับอเิล็กตรอนบนซลิกิอนหลวม ท าใหเ้กดิกระแสไฟฟ้า 

ส าหรับการใชง้านระดับผูใ้ช ้(end user) สว่นใหญ ่

กระแสไฟฟ้านีต้อ้งวิง่ผ่านเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์

ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีแ่ปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกอ่นน าไปใชไ้ด ้

เมือ่กวา่ทศวรรษทีแ่ลว้ เมือ่สัดสว่นของแหลง่พลังงานสะอาดในสว่นผสมของพลังงานมเีพยีง 10% แหลง่ไฟฟ้าพลังน ้า 

เชน่ เขือ่น และเครือ่งก าเนดิพลังงานน ้าจากแมน่ ้าเป็นคอืผูน้ าของการผลติพลังงานหมนุเวยีน เพราะไฟฟ้าพลังน ้าคดิเป็น 

82% ของ การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนทัง้หมดในปี 2010 

ในขณะทีพ่ลังงานลมและพลังงานแสงอาทติยค์ดิเป็น 8.3% และ 0.8% ตามล าดับ22 อยา่งไรก็ตาม 

พลังน ้าเพยีงอยา่งเดยีวไม่ไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็นกญุแจส าคัญแหง่อนาคตพลังงานสะอาดเพยีงอยา่งเดยีว 

แหลง่พลังงานน ้าถกูจ ากัดตามสถานที ่และการพึง่พาไฟฟ้าพลังน ้าทีเ่ดน่ชดัอยูแ่ลว้จะจ ากัดการเตบิโต จากปี 2010 ถงึ 

2019 การผลติไฟฟ้าพลังน ้าเพิม่ขึน้ 23% แซงหนา้การเตบิโตของการใชพ้ลังงานโดยรวม 8% 

แตไ่มเ่ตบิโตเพยีงพอทีจ่ะแยง่ชงิสว่นแบง่ตลาดของแหลง่พลังงานแบบดัง้เดมิดว้ยตัวของมันเองอยา่งมนัียส าคัญ 23 
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มกีารเปลีย่นแปลงมากมายนับแตปี่ 2010 

และสว่นแบง่การผลติไฟฟ้าทั่วโลกของแหลง่พลังงานสะอาดในภาคพลังงานเพิม่ขึน้อยา่งมาก โดยแตะระดับ 29% ในปี 

2020 เพิม่ขึน้ 2% จากเมือ่สิน้ปี 2019 และเกอืบ 10% เมือ่เทยีบกับชว่งสิน้ปี 201024 

พลังงานลมและพลังงานแสงอาทติยไ์ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้ว่าเป็นชิน้สว่นทีข่าดหายไปกอ่นหนา้นีใ้นการเปลีย่นผ่านสูเ่ขา้สูยุ่

คพลังงานหมนุเวยีนทั่วโลก เมือ่พจิารณาถงึพลังงานแสงอาทติย ์

ก าลังการผลติของแหลง่พลังงานแสงอาทติยท์ีไ่ดร้ับการตดิตัง้เพิม่ขึน้ 17.6 เทา่ (1,763%) ระหวา่งปี 2010 ถงึ 2020 

จาก 40.1 กกิะวัตต ์(GW) เป็น 707.5 GW25 และในปัจจุบัน แหลง่พลังงานแสงอาทติยผ์ลติไฟฟ้าได ้3.3% 

กระแสไฟฟ้าทัง้โลก คดิเป็น 11.5% ของการผลติพลังงานหมนุเวยีน26 

 

สว่นแบง่ของ SOLAR PV ของสว่นผสมของพลงังำนท ัว่โลกเพิม่ข ึน้ 22 เทำ่ นบัต ัง้แตปี่ 2010 มำอยูท่ ี ่
3.3% ภำยในสิน้ปี 2020 

2010 - สว่นผสมของพลงังานไฟฟ้าของโลก (%) แสงอาทติย ์- 0.15% 

2020 - สว่นผสมของพลงังานไฟฟ้าของโลก (%) แสงอาทติย ์- 3.27% 

เชือ้เพลงิฟอสซลิ พลังน ้า 
พลังงานนวิเ
คลยีร ์

ลม อืน่ ๆ แสงอาทติย ์

ทีม่า: BP เขา้ถงึเมือ่สงิหาคม 2021 
หมายเหต:ุ สดัสว่นสว่นผสมของพลงังานไฟฟ้า/ 

พลังงานจากมาตราสว่น 0 – 100% 

ก ำลงักำรผลติของแหลง่พลงังำนแสงอำทติยท์ ีไ่ดร้บักำรตดิต ัง้มกีำรเตบิโตอยำ่งมำกในทศวรรษ
ทีผ่ำ่นมำ 

ก าลังการผลติของแหลง่พลงังานแสงอาทติยท์ีไ่ดร้ับการตดิตัง้ (GW) 

ทีม่า: BP เขา้ถงึเมือ่สงิหาคม 2021 
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การเตบิโตเมือ่เร็ว ๆ นีส้ว่นใหญม่าจากนวัตกรรมและตน้ทนุเทคโนโลยพีืน้ฐานทีล่ดลงอยา่งรวดเร็ว 

เซลลแ์สงอาทติยแ์ละอนิเวอรเ์ตอรพ์ลังงานแสงอาทติยเ์ป็นสว่นประกอบตน้ทนุหลักของโซลารเ์ซลลแ์สงอาทติย ์

นอกเหนอืจากการตดิตัง้ และราคาถกูมากขึน้เมือ่เวลาผา่นไป ณ สิน้ปี 2020 

ราคาเฉลีย่ส าหรับแผงโซลารเ์ซลลแ์สงอาทติยอ์ยูท่ี ่0.301 ดอลลารต์อ่กโิลวัตต ์เทยีบกับ 2.73 ดอลลาร ์ณ เมือ่สิน้ปี 

201027 ความกา้วหนา้นีเ้ป็นผลมาจากการประหยัดจากขนาดและนวัตกรรมในเทคโนโลยเีหลา่นี้ 

ซ ึง่สง่ผลใหต้น้ทนุการตดิตัง้ทัง้หมดของโครงการพลังงานแสงอาทติยล์ดลง 81% จากชว่งเวลานัน้28 

เราสามารถก าหนดบรบิทนีไ้ดโ้ดยดจูากตน้ทนุคา่ไฟฟ้าทีป่รับระดับ (LCOE) ของแผงโซลารเ์ซลลแ์สงอาทติย ์

ซึง่หมายถงึรายไดท้ีจ่ าเป็นในการสรา้งและด าเนนิการแหลง่พลังงานในชว่งระยะเวลาการกูค้นืตน้ทนุทีร่ะบ ุ

ในชว่งสบิปีทีผ่า่นมา LCOE ของเซลลแ์สงอาทติยล์ดลง 85% ท าใหม้รีาคาถกูกวา่เชือ้เพลงิฟอสซลิในโลกสว่นใหญ ่29 

 

 
อนำคตจะเป็นอยำ่งไรส ำหรบัพลงังำนแสงอำทติย ์

เราคาดว่าจะเห็นการเตบิโตอยา่งต่อเนือ่งของการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยเ์นือ่งจากการประหยัดจากขนาด 

การลงทนุมากขึน้ นโยบายสนับสนุน และกลไกของตลาดจะชว่ยลดตน้ทนุของสว่นประกอบ การตดิตัง้ 

และการด าเนนิการของแหลง่พลังงานแสงอาทติย ์

ตน้ทนุตลอดอายกุารใชง้านของแผงเซลลแ์สงอาทติยก์ าลังลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากนวัตกรรมในเซลล ์PV 

ปรับปรงุประสทิธภิาพ แผงโซลารเ์ซลลแ์รกถกูสรา้งขึน้ในปี 1954 โดยมปีระสทิธภิาพ 4% ซึง่หมายความวา่ 1/25 

ของแสงอาทติยท์ีถ่กูดดูซบัจะกลายเป็นไฟฟ้า ในขณะทีส่ว่นทีเ่หลอืจะกระจายออกมาเป็นความรอ้น 30 เกอืบ 70 ปีตอ่มา 

ประสทิธภิาพนัน้อยูท่ีป่ระมาณ 20% ซึง่เป็นการกา้วกระโดดทีส่ าคัญในมมุของการประหยัดตน้ทนุ 

แตยั่งต ่ากว่าขดีจ ากัดทางทฤษฎทีีก่ าหนดไวท้ีป่ระมาณ 30% ส าหรับเซลลแ์สงอาทติยแ์บบจุดตอ่ทางเดยีว31 

เซลลท์ีม่จีุดเชือ่มตอ่หลายจุดหรอืเซลลท์ีป่ระกอบดว้ยวัสดเุซมคิอนดักเตอรห์ลายชนดิจะยิง่ชว่ยลดตน้ทนุไดด้ยีิง่ขึน้ไปอี

ก เซลลเ์หลา่นีม้ปีระสทิธภิาพทางทฤษฎสีงูสดุ 87% แต ่ณ จุดนียั้งเป็นระยะเริม่ตน้32 

นอกจากนี ้

การลงทนุในเทคโนโลยทีีส่ง่เสรมิยังผลักดันการเตบิโตของแหลง่พลังงานหมนุเวยีนและพลังงานสะอาดทัง้หมด 

พลังงานไฟฟ้าคดิเป็น 37% ของการใชพ้ลังงานขัน้สดุทา้ยทัง้หมด (TFEC) 

โดยสว่นใหญ่ผลติขึน้โดยตรงจากภาคพลังงาน ซึง่หมายความวา่ 63% ทีเ่หลอืของ TFEC 

มาจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิโดยตรงในภาคการคมนาคมขนสง่ อาคาร และอตุสาหกรรม33 

การใชง้านขัน้สดุทา้ยทีใ่ชไ้ฟฟ้าสามารถลดการปลอ่ยคารบ์อนไดโ้ดยการเปลีย่นภาคพลังงานไปเป็นแหลง่พลังงานหมนุเ

วยีน แตส่ าหรับการใชง้านปลายทางทีไ่มใ่ชไ้ฟฟ้าดังทีก่ลา่วไวข้า้งตน้  

ตน้ทนุสว่นประกอบทีล่ดลงและกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพก ำลงัลดคำ่ใชจ้ำ่ยโดยรวมของเซลลแ์สง
อำทติย ์

เฉลีย่ ตน้ทนุการตดิตัง้โครงการโซลารเ์ซลลแ์สงอาทติย ์(2020 USD/kW) 

ทีม่า: IRENA, Pvxchange, Global X ETFs, มถินุายน 2021 

5,000 ดอลลาร ์

4,000 ดอลลาร ์

3,000 ดอลลาร ์

2,000 ดอลลาร ์

1,000 ดอลลาร ์

0 ดอลลาร ์

คา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักทัว่โลก SOLAR PV LCOE (USD/kW) 

0.40 ดอลลาร ์

0.30 ดอลลาร ์

0.20 ดอลลาร ์

0.10 ดอลลาร ์

0.00 ดอลลาร ์

หมายเหต:ุ เชือ้เพลงิฟอสซลิจะอยูร่ะหวา่ง  
0.055 - 0.148 ดอลลาร ์

ชว่ง LCOE ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ (2020) 
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การลดการปลอ่ยคารบ์อนสามารถท าไดผ้า่นการใชพ้ลังงานไฟฟ้าใหม้ากขึน้ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มเทา่นัน้ 

การใชพ้ลังงานไฟฟ้าโดยตรงท าใหเ้กดิการเปลีย่นจากยานพาหนะทีข่ับเคลือ่นดว้ยเชือ้เพลงิฟอสซลิและการท าความร ้

อนในอาคาร ระบบส าหรับผูท้ีใ่ชพ้ลังงานไฟฟ้า ดว้ยเหตนุี้ 

พลังงานหมนุเวยีนและการใชพ้ลังงานไฟฟ้าจงึควรถกูมองวา่เป็นสว่นเสรมิ 

การแทรกแซงดว้ยพลังงานหมนุเวยีนทัง้หมดสามารถท าไดผ้า่นการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเทา่นัน้ 

ในขณะทีก่ารใชพ้ลังงานไฟฟ้าในขัน้ตอ่ไปจะอาศัยไฟฟ้าหมนุเวยีนเป็นอยา่งมาก ตอ่จากหัวขอ้นี ้

การขยายการใชพ้ลังงานไฟฟ้าและการผลติพลังงานหมนุเวยีนเพิม่เตมิสามารถมบีทบาททีเ่กนิมาตรฐานในการชว่ยใหบ้ร

รลเุป้าหมายความเป็นกลางของคารบ์อนทั่วโลก จากการประมาณการบางสว่น การแทนทีเ่ชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน่ ถา่นหนิ 

น ้ามัน และกา๊ซธรรมชาตดิว้ยแหล่งพลังงานทางเลอืกทีส่ะอาดสามารถลดการปลอ่ยกา๊ซมลพษิไดถ้งึ 52% 

ของตัวเลขทีจ่ าเป็นเพือ่จ ากัดภาวะโลกรอ้นอยา่งเพยีงพอ 34 

 

 
 
             

ภำคพลงังำนเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของสว่นผสมพลงังำนโดยรวม 

สว่นแบง่การใชพ้ลังงานทัง้หมด (%) 
การใชพ้ลังงานไฟฟ้า/พลังงานสะอาดของภาคสว่นการใชพ้ลังงาน (%) 

หมายเหต:ุ ความรอ้นหมายถงึการใหค้วามรอ้น/ท าความเยน็ในอตุสาหกรรมและอาคาร 
ทีม่า: REN21, IEA, Global X ETFs, July 2021 

ควำมรอ้น 

51% ของสว่นผสมพลงังาน 
ไฟฟ้า 15.9% 
(พลงังานสะอาด 5.2%) 

กำรคมนำคม 

32% ของสว่นผสมพลงังาน 
ไฟฟ้า 4% (พลงังานสะอาด 1.1%) 

พลงังำน 

17% ของสว่นผสมพลงังาน 
ไฟฟ้า 100% (พลงังานสะอาด 29%) 
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ลงทนุในแสงอำทติย ์

การจัดการกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศผา่นการลดการปลอ่ยคารบ์อนเป็นความทา้ทายทีส่ าคัญในยคุของเรา 

ความเชือ่มโยงระหวา่งกจิกรรมของมนุษยไ์มอ่าจปฏเิสธได ้และการเปลีย่นไปใชแ้หลง่พลังงานหมนุเวยีน เชน่ 

ลมและพลังงานแสงอาทติยเ์ป็นความหวังทีด่ทีีส่ดุของเราทีจ่ะบรรลเุป้าหมายนี้ 

เราไดรั้บการสนับสนุนโดยการน าแหลง่ขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชเ้มือ่เร็ว ๆ นี้ 

และคาดหวังใหม้กีารชว่งชงิสว่นแบง่การตลาดอย่างตอ่เนือ่งจากแหลง่เชือ้เพลงิฟอสซลิ 

เนือ่งจากนวัตกรรมและการลดตน้ทนุจะชว่ยเรง่การเปลีย่นแปลงใหเ้ร็วขึน้ 

เราเชือ่วา่นักลงทนุสามารถมสีว่นรว่มในการเปลีย่นแปลงไปสูแ่หลง่พลังงานเหลา่นัน้ได ้

ในขณะทีอ่าจใชป้ระโยชนจ์ากการเตบิโตของเทคโนโลยทีีก่อ่ใหเ้กดิการ disruption 

ทีเ่ป็นพืน้ฐานและบรษัิททีเ่สนอสิง่เหลา่นี้ 

ธุรกจิตอ่เนือ่งจำกอตุสำหกรรมพลงังำนแสงอำทติย ์

 
 วัตถดุบิทีใ่ชผ้ลติพลังงานแสงอาทติย:์ 

ผูผ้ลติวัตถดุบิทีใ่ชเ้ป็นหลักในเซลลแ์สงอาทติยห์รอืกระจกหรอืเลนสท์ีม่คีวามรอ้นจากแสงอาทติยเ์ขม้ขน้ 

 ระบบและสว่นประกอบพลังงานแสงอาทติย:์ 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนา/การผลติระบบพลังงานแสงอาทติยท์ีใ่ชพ้ลังงานจากการตกกระทบของเซลลแ์สงอ

าทติยห์รอืแสงอาทติยเ์พือ่ผลติกระแสไฟฟ้า 

 การผลติพลังงานแสงอาทติย:์ บรษัิททีผ่ลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง 

 เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทติย:์ บรษัิททีพั่ฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเชงิพาณชิยแ์ละส าหรับใชใ้นทีอ่ยูอ่าศัย 

โรงไฟฟ้า และเครือ่งยนตท์ีข่ับเคลือ่นดว้ยพลังงานแสงอาทติย ์

ตลอดจนแบตเตอรีส่ าหรับใชง้านในทีอ่ยูอ่าศัยและในเชงิพาณชิยส์ าหรับเก็บกักไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลังงานแสงอาทติ

ย ์และระบบชารจ์พลังงานแสงอาทติยส์ าหรับยานพาหนะไฟฟ้าหรอือปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ๆ 

 การตดิตัง้พลังงานแสงอาทติย ์การประกอบ และการบ ารงุรักษาพลังงานแสงอาทติย:์ 

บรษัิททีใ่หบ้รกิารดา้นวศิวกรรมและ/หรอืใหค้ าปรกึษาส าหรับการตดิตัง้ การประกอบ การบ ารงุรักษา 

และ/หรอืการใชพ้ลังงานแสงอาทติยอ์ยา่งตอ่เนือ่งในระดับทีอ่ยูอ่าศัย เชงิพาณชิย ์และอตุสาหกรรม 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ 
การลงทนุมุง่เนน้เป้าหมายแคบจะออ่นไหวตอ่ปัจจัยทีม่ากระทบตอ่ภาคธุรกจิทีล่งทนุและอาจมคีวามผันผวนมากขึน้ 
โดยทั่วไปบรษัิทดา้นพลังงานแสงอาทติยต์อ้งเผชญิกับการแขง่ขันทีร่นุแรง วงจรชวีติผลติภัณฑส์ัน้ และความเป็นไปไดท้ีผ่ลติภัณฑอ์าจลา้สมัยอยา่งรวดเร็ว 
บรษัิทเหลา่นีอ้าจไดรั้บผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญจากความผันผวนของราคาพลังงาน (ทัง้พลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานรปูแบบเดมิ) 
และในอปุทานและอปุสงคข์องพลังงานหมนุเวยีน สทิธปิระโยชนท์างภาษี การอดุหนุน และกฎระเบยีบและนโยบายของรัฐอืน่ ๆ 
บรษัิทดา้นพลังงานแสงอาทติยอ์าจไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของราคาสนิคา้โภคภัณฑ ์การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น การควบคมุการน าเขา้ 
ความพรอ้มของปัจจัยการผลติและวัตถดุบิทีจ่ าเป็นส าหรับการผลติ การสิน้เปลอืงทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลย ีและแรงงาน 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 
หรอืจากความไมแ่น่นอนทางสังคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
 
ตลาดเกดิใหมเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกับปัจจัยเดยีวกันตลอดจนความผันผวนทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง 
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