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แปรวสิยัทศันด์า้นพลงังานแสงอาทติยข์อง
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ภาพจากเอสพซีจีี

ประเดน็หลกั

หนึ�งในผูช้นะรางวลั Momentum for Change ของสหประชาชาต ิไดเ้ปลี�ยนแปลงกาํลงัการผลติพลงังานทดแทนใน

ประเทศไทยดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นขนาดที�สามารถจา่ยพลงังานได ้

ในการสรรหาเงนิทนุหมุนเวยีนสาํหรบักจิการซึ�งเป็นอตุสาหกรรมแนวใหม่ของประเทศ เธอไดร้บัการสนับสนุนเงนิทนุผสม

จาก IFC และกองทนุเทคโนโลยสีะอาด

โครงการนี�กาํลงัเพิ�มกาํลงัการผลติพลงังานทดแทน ขณะเดยีวกนัยงัชว่ยกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือที�ยากจนที�สดุในประเทศ

ตลาดพลงังานแสงอาทติยข์องไทยอยูใ่นสภาวะหยดุนิ�งในปี 2551 โดยมปีรมิาณ กาํลงัการผลติตดิตั�ง (ภาษาองักฤษ) ของพลงังานแสง
อาทติยน์อ้ยกวา่ 2 เมกะวตัต ์ถงึกระนั�น ดว้ยเทคโนโลยทีี�มคีา่ใชจ้า่ยนอ้ยลง และรฐับาลไดเ้ร ิ�มมนีโยบายใหส้ทิธปิระโยชนแ์กผู่พ้ฒันา
พลงังานทดแทน คณุวนัด ีกญุชรยาคง ผูบ้รหิารวยัเกษยีณของบรษิทัผลติแผงเซลลแ์สงอาทติยจ์งึไดม้องเห็นศกัยภาพของตลาด
พลงังานแสงอาทติย ์

เธอตอ้งการลดการพึ�งพงิการนําเขา้พลงังานของประเทศ และเชื�อวา่จะสามารถกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคที�ยากจนที�สดุ
ของประเทศไดไ้ปพรอ้มๆ กนั ดว้ยการสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นขนาดที�สามารถจา่ยพลงังานได ้ การสรรหาเงนิทนุจาก
บรรษทัการเงนิระหวา่งประเทศ (IFC) ของกลุม่ธนาคารโลก ทาํใหก้ลุม่บรษิทัโซลา่เพาเวอร ์(เอสพซีจี)ี ของเธอเพิ�มแรงดงึดดูที�มตีอ่นัก
ลงทนุ ซึ�งเป็นสิ�งจาํเป็นในการเขา้สูส่นามที�ยงัไม่เคยมกีารทดสอบมากอ่นในประเทศไทย 

6 ปีตอ่มากบักาํลงัการผลติ 250 เมกะวตัต ์ในวนันี� คณุวนัดแีละเอสพซีจี ีไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานเลขาธกิารวา่ดว้ยการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของสหประชาชาต ิดว้ยรางวลั “Momentum for Change – Women for Results award” อนั
ทรงเกยีรต ิ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของกจิกรรมประภาคาร ภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  เพื�อเป็น
เกยีรตแิกโ่ครงการตา่งๆ ทั�วโลกที�คาํนึงถงึปัญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมไปถงึความทา้ทายทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�ง
แวดลอ้มในวงกวา้งอกีดว้ย

Welcome
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https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/th/who-we-are
https://www.worldbank.org/news
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/25/thailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/25/thailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2014/11/25/thailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2014/11/25/thailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner
http://www.wind-works.org/cms/fileadmin/user_upload/Files/Chabot_Files/Tongsopit_Greacen_2013_An_Assessment_of_Thailand_s_FiT_Renewable_Energy.pdfhttp:/www.wind-works.org/cms/fileadmin/user_upload/Files/Chabot_Files/Tongsopit_Greacen_2013_An_Assessment_of_Thailand_s_FiT_Renewable_Energy.pdf
http://newsroom.unfccc.int/clean-energy/2014-momentum-for-change-lighthouse-activities/http:/unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php
https://blogs.worldbank.org/voices/bold-new-worldbankorg
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fth%2Fnews%2Ffeature%2F2014%2F11%2F25%2Fthailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner%3Fcid%3DEXT_WBEmailShare_EXT&subject=%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20IFC%20
https://www.worldbank.org/th/news/feature/2014/11/25/thailand-solar-industry-momentum-for-change-award-winner.print


" เงินทุนผสมเพื�อสภาพภูมอิากาศคอืหนึ�งในเครื�องมอืที� IFC มเีพื�อชว่ยปูทางสาํหรบัโครงการที�อยู่
ในชว่งระยะการเปลี�ยนแปลง ที�กระตุน้การลงทุนในภาคเอกชนเพื�อการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ "

Kruskaia Sierra-Escalante

หวัหนา้ฝ่ายเงนิทนุผสมเพื�อสภาพภมูอิากาศของ IFC

การดาํเนินงานแบบเงินทุนผสม

การเดนิทางสูก่ารยอมรบัของสหประชาชาตขิองคณุวนัดเีกดิจากความคดิกา้วหนา้และความมุ่งมั�นของเธอ รวมถงึรฐับาลไทยที�

ตระหนักวา่ จะตอ้งมกีารจดัหาพลงังานที�เป็นมติรตอ่สภาพอากาศที�หลากหลายขึ �น   ปัจจบุนัประเทศไทยตั�งเป้าหมายไวว้า่จะผลติ
พลงังานใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 จากแหลง่พลงังานทดแทนภายในปี 2565

ปี 2552 คณุวนัดไีดร้บัอนุญาตใหส้รา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์34 โรง  ดว้ยวสิยัทศันท์ี�จะสรา้งโรงไฟฟ้าแสงอาทติยท์ี�มกีาํลงั
การผลติ 200 เมกะวตัต ์บนพื �นที�ชนบทที�มแีสงแดดจดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

แตส่ิ�งที�ยงัขาดอยูค่อืเงนิลงทนุ คณุวนัดตีอ้งการโนม้นา้วนักลงทนุใหว้างเดมิพนักบัโรงไฟฟ้าแสงอาทติยข์นาดใหญข่องเธอ  แตนั่ก
ลงทนุยงัลงัเลที�จะลงทนุในตลาดขนาดใหญท่ี�ยงัไม่เคยมกีารพสิจูนม์ากอ่น ในปี 2553 IFC จงึไดก้า้วเขา้มาสนับสนุนเงนิลงทนุใหก้บั
โครงการนํารอ่งของเอสพซีจี ี2 โครงการ ซึ�งมขีนาดกาํลงัการผลติตดิตั�ง 20 เมกะวตัต ์

ในขณะที�รเิร ิ�มโครงการดงักลา่วนี� คณุวนัดหีนัมาใหค้วามสนใจกบัการระดมทนุสาํหรบัโครงการตอ่ไปจากแหลง่เงนิทนุระยะยาวเพื�อ
บรรลเุป้าหมายที�ใหญข่ึ �นของเอสพซีจี ี  

เพื�อชว่งรกัษาโมเมนตมัทางการเงนิ IFC (ภาษาองักฤษ) ใหเ้งนิกู ้8 ลา้นเหรยีญสหรฐั  “ผสม” กบัเงนิสนับสนุน 4 ลา้นเหรยีญสหรฐั
จากกองทนุพลงังานสะอาด (ภาษาองักฤษ) ซึ�งเป็นกองทนุพหภุาคทีี�ใหเ้งนิสนับสนุนแกป่ระเทศรายไดร้ะดบักลางสาํหรบัโครงการ
พลงังานทดแทนและโครงการเกี�ยวกบัพลงังานที�มปีระสทิธภิาพ เงนิทนุผสมนี�ทาํใหเ้อสพซีจีสีามารถระดมทนุจากธนาคารในประเทศได ้
เพยีงพอที�จะกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยก์าํลงัการผลติ 12 เมกะวตัตเ์พิ�มเตมิตามเป้าที�วางไว ้ การสนับสนุนดงั
กลา่วยงัสง่สญัญาณบวกเกี�ยวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์หก้บัตลาดการเงนิภายในประเทศ และสรา้งความเชื�อมั�นใหก้บันัก
ลงทนุมากยิ�งขึ �น 

ไม่อกีกี�ปีตอ่มา คณุวนัดแีละเอสพซีจีสีามารถดงึดดูเงนิลงทนุไดม้ากกวา่ 800 ลา้นเหรยีญสหรฐั และไดจ้ดัสง่พลงังานไฟฟ้าแสง
อาทติย ์250 เมกะวตัตใ์หแ้กป่ระเทศไทย  พลงังานแนวใหม่นี�ชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดม์ากถงึ 200,000 ตนัตอ่ปี
เทยีบเทา่กบัการเอารถยนตอ์อกไปจากทอ้งถนนมากกวา่ 40,000 คนั หรอืลดการใชนํ้�ามนัไดเ้กอืบ 500,000 บารเ์รลตอ่ปี 

“เงนิทนุผสมเพื�อสภาพภมูอิากาศคอืหนึ�งในเคร ื�องมอืที� IFC มเีพื�อชว่ยปทูางสาํหรบัโครงการที�อยูใ่นชว่งระยะการเปลี�ยนแปลง ที�กระตุน้
การลงทนุในภาคเอกชนเพื�อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ” Kruskaia Sierra-Escalante หวัหนา้ฝ่ายเงนิทนุผสมเพื�อสภาพภมูิ
อากาศของ IFC กลา่ว “และเรารูส้กึเป็นเกยีรตทิี�ไดร้ว่มงานกบัคณุวนัดดีว้ยการสนับสนุนวสิยัทศันข์องเธอ และเราเชื�อวา่ การสนับสนุน
ผูป้ระกอบการที�มวีสิยัทศันเ์ชน่เธอดว้ยเงนิทนุผสมนี� จะสามารถชว่ยเปิดตลาดไดด้ว้ย”

เป็นแบบอย่างใหโ้ลกของเรา

ความสาํเรจ็ทางการเงนิของโครงการพลงังานแสงอาทติยใ์นระยะเร ิ�มแรกนี� ไดช้ว่ยขบัเคลื�อนในเกดิการลงทนุในภาคพลงังานสะอาด
ของเอกชนในประเทศไทย ทาํใหนั้กวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมเลอืกตลาดพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติยข์องไทยใหเ้ป็นหนึ�งในตลาดที�น่าลงทนุ
มากที�สดุในบรรดาประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ของโลก

ในฐานะผูบ้กุเบกิดา้นพลงังานแสงอาทติยข์นาดใหญ ่ คณุวนัด ีซึ�งในปัจจบุนัไดเ้ป็นผูพ้ฒันาโครงการหลงัคาพลงังานแสงอาทติย ์ เห็น
วา่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องเธอสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัประเทศอื�นๆ ได ้

"พลงังานแสงอาทติยเ์ป็น ‘พลงังานที�ไม่มทีี�สิ �นสดุ’ มนัสะอาด และหาไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย” เธอกลา่ว "ประเทศอื�นๆ สามารถใช ้
ประสบการณข์องเราในประเทศไทยและสรา้งการเปลี�ยนแปลงเชน่เดยีวกนัเพื�อเป็นประโยชนต์อ่ประชาชน ของพวกเขา"

อนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศไดค้ดัเลอืกกจิกรรมประภาคารมายกยอ่งกนั ในทกุๆ ปี รางวลั The

Women for Results จดัขึ �นมาเพื�อเป็นเกยีรตแิกก่จิกรรมประภาคารที�แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูนํ้า และการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิ
ในการแกไ้ขปัญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยในปีนี�สมาชกิคณะที�ปรกึษานานาชาต ิ 25 คนเลอืกคณุวนัดใีหเ้ป็นหนึ�งใน
สามผูช้นะประเภท Women for Results โครงการ The Momentum for Change จดัตั�งขึ �นผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธ ิBill

& Melinda Gates  มูลนิธ ิRockefeller และภาคอีื�นๆ

เร ื�องที�เกี�ยวขอ้ง

ธนาคารโลก

ภายนอก

IFC Blended Finance

World Bank Climate Change

Momentum for Change

ประเทศไทย

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและแปซฟิิก (ภาษาองักฤษ)

การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (ภาษาองักฤษ)
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https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/cb_home/mobilizing+climate+finance/blendedfinancehttp:/www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/cb_home/mobilizing+climate+finance/blendedfinance
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