
IEA Net Zero by 2050 

 IEA Net Zero by 2050  เป็นรายงานที่จัดท าขึ้นโดยทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency: IEA) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานที่ มี 
การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของโลก ภายในปี 2050 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดหาพลังงานจะเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในแต่ละประเทศ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด
และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

 จากรายงาน IEA Net Zero by 2050 ได้ระบุไว้ว่า ภาคพลังงานเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกประมาณ 3 ใน 4 ของทุกภาคส่วน และพลังงานถือเป็นกุญแจส าคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบ 
ที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ จ านวนประเทศ 
ที่ได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะด าเนินมาตรการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มีจ านวนเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 44 ประเทศ (รวมถึงสหภาพยุโรป) หรือคิดเป็นร้อยละ 70 
ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ค ามั่นสัญญาดังกล่าวยังไม่มี
นโยบายและมาตรการสนับสนุนในระยะสั้นเท่าที่ควร โดยแม้ว่าจะด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงตามค ามั่นสัญญา 
แต่อาจยังมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 22 พันล้านตันจากทั่วโลกในปี 2050 และ
อุณหภูมิของโลกอาจเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 2.1 องศาเซลเซียสในปี 2100 อีกด้วย 

 ในปี 2020 ปริมาณการปล่อยมลพิษจากทั่วโลกลดลงร้อยละ 5.8 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในปัจจุบันการปล่อยมลพิษเริ่มกลับมาเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เริ่มฟ้ืนตัว ดังนั้น การด าเนินมาตรการที่ล่าช้าและไม่เป็นรูปธรรมอาจท าให้การบรรลุเป้าหมายการปล่อย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 เป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้น 

 ในรายงาน IEA Net Zero by 2050 จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Announced net 
zero pledges and the energy sector 2) A global pathway to net-zero CO2 emissions in 2050  
3)  Sectoral pathways to net-zero emissions by 2050 และ 4 )  Wider implications of achieving 
net-zero emissions 

 โดยในรายงานดังกล่าว IEA ได้ท าการส ารวจแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทั่วโลก 
รวมถึงการจัดหาและการใช้พลังงานผ่านนโยบายด้านพลังงานและค ามั่นสัญญาที่มีอยู่ โดยได้คาดการณ์การใช้
พลังงานและการปล่อยมลพิษจากทั่วโลกโดยอ้างอิงตาม “บริบทของแนวนโยบายที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
(Stated Policies Scenario: STEPS)” ที่แต่ละประเทศได้ประกาศไว้ รวมถึงเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่
ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) ซึ่ง ณ เดือนเมษายน 2564 มีจ านวน 80 
ประเทศท่ีได้น าเสนอ NDCs ฉบับปรับปรุงใหม่ต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 40 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศ
ส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 มีเพียงฟินแลนด์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 
2035 ออสเตรียและไอซ์แลนด์ในปี 2040 สวีเดนในปี 2045 นอกจากนั้น จีนและยูเครนได้ตั้งเป้าหมายไว้
หลังจากปี 2050 



 1. การประกาศค ามั่นในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และความเชื่อมโยงกับภาคพลังงาน 
 1.1 แนวโน้มการปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานภายใต้ STEPS โดย IEA ได้รายงานว่า แนวโน้ม
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิมขึ้นจาก 34 กิกะตัน (Gt) ในปี 2020 เป็น 36 กิกะตัน ในปี 2030 
และจะยังคงอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงปี 2050 ทั้งนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลงประมาณหนึ่งในสามในช่วงระหว่างปี 2020 - 2050 เนื่องจากการก าหนดนโยบายและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ช่วยลดความต้องการใช้พลังงานและการเปลี่ยนไปสู่การใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
ประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ยังคงมีความต้องการใช้พลังงานที่สูงเนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิม
มากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขยายตัวของเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 20 ภายในช่วงกลางปี 
2040 และจะลดลงเพียงเล็กน้อยจนถึงปี 2050 
 

 
 

 1.2 การจัดหาพลังงานภายใต้ STEPS จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ในระหว่างปี 2020 – 2050 โดย
ประเทศพัฒนาแล้วจะมีการใช้พลังงานลดลงประมาณร้อยละ 5 จนถึงปี 2050 แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่จะมีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จนถึงปี 2050 แต่อย่างไรกต็าม ประชากรกว่า 750 ล้านคนจะยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ 
โดยร้อยละ 95 จะมาจากกลุ่มประเทศแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Sahara African) 
และประชากรโลกกว่า 1,500 ล้านคนยังคงต้องพ่ึงพาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแบบดั้งเดิมในการปรุงอาหาร ทั้งนี้ 
IEA ไดร้ายงานว่า ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงอย่างรวดเร็วประมาณร้อยละ 15 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ความต้องการใช้น้ ามันดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลับเข้าสู่ระดับปี 2019 อยู่ที่ 
95 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2023 และจะแตะสู่ระดับ 104 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากปี 2030 ความต้องการ
ก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมขึ้นจาก 3,900 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2020 ไปเป็น 4,600 พันล้านลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2030 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 5,700 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2050 นอกจากนี้ พลังงานนิวเคลียร์จะเติบโต
ขึ้นร้อยละ 15 ในช่วงปี 2020 – 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวในประเทศจีน 



 
 

 1.3 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายใต้ STEPS จะเพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการเติบโตทั้งหมดจะอยู่ในประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ โดยความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 ในระหว่างปี 2020 – 2050 หรือประมาณสองเท่าของอัตรา 
การเติบโตโดยรวมของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 85 จะมา
จากประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ และถ่านหินจะยังคงมีบทบาทส าคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ไปจนถึงปี 2050 ในขณะที่การใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว 

 
 
 

 
 



 1.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ STEPS IEA ได้รายงานว่า ภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 50 ของการปล่อยมลพิษทั้งหมด โดยร้อยละ 40 มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงอย่างเดียว และ
รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก ซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของการปล่อยมลพิษ
ทั้งหมด ในขณะที่ภาคการขนส่งมีสัดส่วนการปล่อยมลพิษร้อยละ 10 และภาคอาคารร้อยละ 5 ทั้งนี้ IEA  
ได้ระบุว่า ระดับการปล่อยมลพิษมีความแตกต่างเป็นอย่างมากในระดับภูมิภาค โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี
อายุของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่เก่าแก่กว่าประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ เช่นมีโรงไฟฟ้า 
ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานมากกว่า เช่น อายุเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน คือ 13 และ 16 ปี  
เมื่อเทียบกับ 35 ปีในยุโรป และ 40 ปีในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประเทศก าลังพัฒนาและตลาด 
เกิดใหม่จะคิดเป็นสามในสี่ของการปล่อยมลพิษสะสมจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ไปจนถึงปี 2050 

 
 

 2. เส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของโลก ภายในปี 2050 (A global pathway to 
net-zero CO2 emissions in 2050) โดย IEA ได้รายงาน “แนวทางการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
ภายในปี 2050 (The Net-Zero Emission by 2050 Scenario: NZE)” ซึ่งจะระบุถึงปัจจัยที่จ าเป็น
ส าหรับภาคพลังงานของโลกเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 
ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากภาคพลังงานเพ่ือจ ากัด 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดย IEA ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่จะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยความทะเยอทะยานและความเข้มแข็งของภาครัฐในการก าหนดนโยบายและ
การประกาศเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) 
รวมถึงค ามั่นสัญญาที่จะปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อีกด้วย 
 2.1 แนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ NZE พบว่า ในภาคพลังงานและ
ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเกือบร้อยละ 40 หรือลดลงเหลือราว 21  
กิกะตัน ในช่วงปี 2020 – 2030 และจะลดลงจนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในราวปี 2045 ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาและตลาด 
เกิดใหม่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 แต่อาจยังคงมีปริมาณการปล่อย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์หลงเหลืออยู่อีกประมาณ 0.2 กิกะตัน และถึงแม้ว่าประเทศก าลังพัฒนาจะมีศักยภาพของ
เชื้อเพลิงชีวภาพสูงซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้ แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร รวมถึง 



การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เชื้อเพลิงชีวภาพ และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ 
และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์ห้มากข้ึนในอนาคต 

 
 

 2.2 การจัดหาพลังงานทั้งหมดภายใต้ NZE จะลดลงร้อยละ 7 และค่าความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity: EI) จะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2020 – 2030 และจะยังคงรักษาระดับ
ไปจนถึงปี 2050 โดยในปี 2050 พลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์จะเข้ามาแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล  
โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงจากร้อยละ 80 ในปี 2020 เหลือเพียงร้อยละ 20 ในปี 2050 ทั้งนี้ แหล่งเชื้อเพลิง
ที่ส าคัญในอนาคต ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวภาพสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้ 
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เหลืออยู่ยังมีความจ าเป็นส าหรับภาคส่วนที่ไม่ใช่การผลิตพลังงาน รวมถึงยังคงมีก ารใช้
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยี CCUS และการใช้น้ ามันในภาคการขนส่งทางอากาศ 

 
 
 

 2.3 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายใต้ NZE โดยรวมของทั่วโลกลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี ในช่วง
ระหว่างปี 2025 - 2050 โดยมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้า (Electrification)  
จะเป็นปัจจัยส าคัญในการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและประสิทธิภาพ
ของวัสดุอุปกรณ์ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าขั้นสุดท้ายจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ในช่วงปี 2020 – 2030 และ 
จะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2050 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นจากความต้องการของการใช้พลังงานและการผลิต
ไฮโดรเจน โดยเมื่อพิจารณาจากผู้ใช้พลังงานในแต่ละสาขาจะสรุปได้ดังนี้ 



 1) ในภาคอุตสาหกรรม การลดการปล่อยมลพิษของทั่วโลกจะเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
พลังงานและวัสดุ การใช้ระบบไฟฟ้าในการท าความร้อน และการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยี CCUS รวมถึงไฮโดรเจน 
ที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็ก ซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์  
 2) ในภาคการขนส่ง การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงาน
ภายในปี 2050 ในขณะที่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะใช้ส าหรับรถบรรทุกหนักที่ใช้งานระยะไกล โดยในภาพรวม
ไฟฟ้าจะกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักในภาคขนส่งทั่วโลกในช่วงต้นทศวรรษของปี 2040  
 3) ในภาคอาคาร การใช้ระบบไฟฟ้าในการท าความร้อนและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 35 ในระหว่างปี 2020 – 2050 และไฟฟ้าจะกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักมากถึง 2 ใน 3 ของการใช้พลังงาน
ในภาคอาคารทั้งหมด รวมถึงระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น เครื่องท าความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่อง
ก าเนิดไอน้ าเชื้อเพลิงชีวมวลจะมีส่วนส าคัญในการใช้พลังงานในภาคอาคารภายในปี 2050 

 
 

 2.4 เสาหลักของการลดการปล่อยคาร์บอน (Key Pillars of Decarbonisation) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างรวดเร็วในอีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะต้องอาศัยนโยบายทางพลังงานและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระบบพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน 
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานชีวภาพ และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
 
 



 2.4.1) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) เป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ประหยัด 
ด้านการเงิน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยมลพิษ โดยภาคอาคารและที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะถูก
ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารปลอดคาร์บอน (zero-carbon-ready building standards) 
ภายในปี 2050 ส่วนในภาคขนส่งจะต้องมีการปรับมาตรฐานด้านเชื้อเพลิงที่เข้มงวด และจะต้องไม่มี 
การจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป (Internal Combustion Engines: ICEs) ภายในปี 
2035 และเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมี
ระบบการจัดการพลังงานและการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ (Variable Speed Drives) และกระบวนการน าความร้อนและคาร์บอนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 
เป็นต้น 
 2.4.2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Changes) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยนอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการน า
เทคโนโลยีคาร์บอนต่ ามาใช้ซึ่งต้องมีการผสมผสานกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอีกด้วย เช่น การติดตั้ง
เครื่องท าน้ าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนไปใช้การเดินหรือการปั่นจักรยาน
แทนการใช้รถยนต์ เป็นต้น  
 2.4.3) ระบบพลังงานไฟฟ้า (Electrification) การใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษต่ า 
แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยมลพิษ โดยความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงระหว่างปี 2020 – 2050 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้า 
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการจ าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของทั่วโลกที่จะสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ภายในปี 2050  
ซึ่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และแร่ธาตุที่จ าเป็นก็จะต้องเติบโตให้ทันต่อความต้องการใช้ในอนาคตอีกด้วย  
 2.4.4) พลังงานหมุนเวียน (Renewables) การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนถือเป็นกุญแจส าคัญ
ในการลดการปล่อยมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า ภาคอาคาร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการขนส่ง ซึ่งจากเดิมที่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ าถือเป็นแหล่งพลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ า 
มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะมีการขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดยจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นแปดเท่าภายในปี 2050 และสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเพ่ิมขึ้นเป็น
เกือบร้อยละ 90 ในปี 2050 

 2.4.5) เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen and Hydrogen‐based fuels) จะมุ่งเน้นไปที่การปรับ
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่แล้วไปสู่การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคาร์บอนต่ า โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนในระบบ
การขนส่งเชื้อเพลิงใหม่ โดยในปี 2050 การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนของทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นกว่า 5 เท่าจากปี 2020 
โดยประมาณร้อยละ 25 จะผลิตมาจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากโรงกลั่นน้ ามันที่มี CCUS และ 
ในอนาคตจะมีการผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการของปฏิกิริยาแยกน้ า (Electrolysis) อีกด้วย 
 2.4.6) พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ในปี 2020 ความต้องการใช้พลังงานชีวภาพของโลกร้อยละ 
90 เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มาจากของแข็ง (Solid biomass) โดยจะถูกน ามาใช้ในการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม 
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้น การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มาจากของแข็งเหล่านี้จะต้องลดลง 
จนเหลือศูนย์ ภายในปี 2030 และถูกแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพสมัยใหม่ (modern bioenergy) เพ่ือให้



สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยในปี 2050 การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
สมัยใหม่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งหมดได้ร้อยละ 20  
 2.4.7) เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, 
Utilization and Storage: CCUS) เทคโนโลยี CCUS มีส่วนช่วยในการบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ 
ซึ่งต้องอาศัยนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บและขนส่ง
คาร์บอนผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงชีวภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม และการปรับปรุงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ ทั้งนี้ ในปี 2050 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในภาคพลังงานและกระบวนการทางอุตสาหกรรมจะถูกดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 40 ในขณะที่ 
ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 20 (โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 45 
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ร้อยละ 40 และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15)  
 

 3. การด าเนินการระยะสั้น (ช่วงปี 2020 – 2030) ที่จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของพลังงาน
สะอาด 

 IEA ได้ระบุว่า เส้นทางสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ยังคงมีความไม่แน่นอน  
ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่เป็นตามนโยบาย 
และพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงความล้มเหลวในการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS 
ส าหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล และความล่าช้าของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการก าจัดคาร์บอน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้อาจท าให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมีราคาที่สูงขึ้น และการจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2050 อาจเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น IEA จึงได้สรุปแนวปฏิบัติที่จะช่วยให้เกิด
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานในระยะ 10 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 1) ปัจจุบัน โลกมีเทคโนโลยีที่เพียงพอส าหรับการด าเนินนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
โดยการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
การเร่งการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยี
แบตเตอรี่ ไฮโดรเจน และการกักเก็บคาร์บอน 
 2) ภาครัฐต้องมีการเร่งการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง และน าผลการวิจัยและ
พัฒนาที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้เร็วที่สุด เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมและตลาดการค้า รวมถึง 
การจ้างงานในธุรกิจพลังงานสะอาดที่เพ่ิมข้ึนในอนาคตอันใกล้ 
 3) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในทุกภาคส่วนเพ่ือให้ 
การเปลี่ยนผ่านประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง และการปรุงอาหารโดยใช้เชื้อเพลิงสะอาด  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง 
มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และมีราคาพลังงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 



 4) ภาครัฐจะต้องมีการวางแผนเพ่ือเข้าสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน รวมถึงความเชื่อถือจากนานา
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการดึงดูดนักลงทุนในธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับพลังงานสะอาด
ในอนาคต 
 5) ภาครัฐจ าเป็นต้องออกแบบนโยบายให้มีความเหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานสะอาด 
และต้องเปิดกว้างส าหรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุนใน  
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยการลดอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าลง 
 6) ความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาระบบพลังงานแห่งอนาคต  
โดยการพัฒนาพลังงานสะอาดเพ่ือแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลจะต้องค านึงถึงระบบพลังงานที่มีความมั่นคง  
เชื่อถือได้ มีราคาท่ีเหมาะสม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย Net-Zero ได้อย่าง
ยั่งยืน 
 7) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้แต่ละประเทศสามารถรับมือกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ในการด าเนินนโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรม การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นต้น จะช่วยให้
โครงการพลังงานสะอาดในประเทศก าลังพัฒนาประสบความส าเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

กองการต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
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