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ราคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงข้ึน 

 
เนื้อหาสาระขาว เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย 

(The Solar Energy Industries Association หรือ SEIA) และบริษัท Wood Mackenzie (บริษัทที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจดานพลังงานและเหมืองแร) เปดเผยรายงานขอมูลตลาดสินคากลุมเซลลพลังงานแสงอาทิตยในสหรัฐฯ โดย
พบวา ระดับราคาจำหนายในทองตลาดเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ของป 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี
ผานมาและในชวงเดียวกันกับปที่ผานมาดวย อีกทั้ง ยังเปนครั้งแรกที่ระดับราคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยทั ้งใน
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ระดับครัวเรือน ระดับอุตสาหกรรม และระดับฟารมผลิตพลังงาน (Utility Solar) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนพรอมกันนับตั้งแต
ท่ีสมาคมฯ เริ่มเก็บสถิติราคาในตลาดมาตั้งแตป 2557 

ท้ังนี้ ปจจัยดานราคาวัตถุดิบการผลิต เชน เหล็ก และอะลูมิเนียมท่ีปรับตัวสูงข้ึนเปนปจจัยสำคัญ
ท่ีสงผลกระทบทำใหราคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยในตลาดปรับตัวสูงข้ึน นอกจากนี้ ปจจัยดานตนทุนการขนสงใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็มีสวนสงผลกระทบตอราคาสินคาในตลาดดวย อยางไรก็ตาม รายงานดังกลาวระบุ
วานาจะยังไมเห็นผลกระทบจากปจจัยดังกลาวท่ีชัดเจนมากนักภายในสิ้นปนี ้เนื่องจากผูประกอบการบางสวนยังคง
มีสินคาคงคลังเหลืออยูในตลาด อยางไรก็ตาม แตนาจะเริ่มเห็นผลกระทบตอราคาสินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยท่ี
ชัดเจนมากข้ึนตั้งแตชวงตนปหนาเปนตนไป  

โดยรวมสหรัฐฯ มีปริมาณการติดตั้งเซลลพลังงานแสงอาทิตยชวงไตรมาสที่ 2 ป 2564 เพิ่มข้ึน
ทั้งสิ้น 5.7 กิกะวัตตซึ่งคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปที่ผานมา ซึ่งเปนชวงท่ี
เกิดการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสที ่คอนขางรุนแรงในสหรัฐฯ และสงผลกระทบตอการขยายตัวของหลาย
อุตสาหกรรม 

 Ms. Michelle Davis ตำแหนง Principal Solar Analyst บริษัท Wood Mackenzie กลาววา 
อุตสาหกรรมเซลลพลังงานแสงอาทิตยสหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยพบวามีความตองการบริโภค
สินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นในผูบริโภคทุกกลุม อยางไรก็ตาม ปจจัยดานอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมอาจจะสงผลใหเกิดการชะลอตัวในอุตสาหกรรมลงได และอาจจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ ได 

นอกจากนี้ เม่ือวันศุกรท่ีผานมาบริษัท Rystad Energy (บริษัทผูวิจัยตลาดดานพลังงาน) เปดเผย
รายงานระบุวา ในป 2564 ราคาแผงเซลลพลังงานแสงอาทิตยในตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 16 เม่ือเทียบกับ
ปที่ผานมา อีกทั้ง ระดับราคาคาแรงงานติดตั้งยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกราวรอยละ 12 ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจจะสงผล
กระทบตอความตองการบริโภคสินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยของผูบริโภคในตลาดในอนาคตได 

อีกทั้ง อุตสาหกรรมเซลลพลังงานแสงอาทิตยสหรัฐฯ ยังตองเผชิญกับมาตรการและขอจำกัดใน
การนำเขาสินคาดวย โดยในเดือนมิถุนายนที่ผานมาหนวยงานศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border 
Protection หรือ CBP) ไดยึดสินคาจากบริษัท Hoshine Silicon Industry ซึ่งตั ้งอยูในมณฑลซินเจียงของจีน 
เนื่องจากขอกังวลดานปญหาการใชแรงงานบังคับในพ้ืนท่ี อีกท้ัง ผูประกอบการในประเทศยังไดรวมตัวกันรองเรียน
ตอกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ใหขยายเพดานอัตราภาษีนำเขาสินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยจากมาเลเซีย 
เวียดนาม และไทยเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศดวย 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

3 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

Ms. Abigail Ross Hopper ตำแหนงประธานและประธานกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตยกลาววา อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตยสหรัฐฯ ตองการความมั ่นคงในอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโครงการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบของภาษี (Investment Tax Credit หรือ ITC) 
ที่มีสวนสำคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมในตลาด ซึ่งที่ผานมาโครงการดังกลาวไดรับการพิจารณาขยายอายุ
ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 แตเปนที่นาสังเกตวา แผนดังกลาวกลับไมไดรับการบรรจุภายใตงบประมาณพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ ฉบับลาสุด 

นอกจากนี ้ Ms. Hopper ยังกลาวว า สมาคมฯ มีหนาท่ีหลักสำคัญในการสนับสนุนกลุม
ผูประกอบการผลิตเซลลพลังงานแสงอาทิตยภายในประเทศ อยางไรก็ตาม แมวารัฐจะดำเนินโครงการและ
มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรม แตก็อาจไมสามารถชวยบรรเทา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากระบบหวงโซอุปทานท่ีผูประกอบการในอุตสาหกรรมกำลังตองเผชิญอยูในขณะนี้ได  

ทั้งนี้ มีความเปนไปไดสูงที่ปจจัยดานการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาคาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการ
ผลิตในตลาดประกอบกับปจจัยดานความผันผวนในอุตสาหกรรมเซลลพลังงานแสงอาทิตยในสหรัฐฯ อาจจะสงผล
กระทบตอเปาหมายดานสภาวะอากาศของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันภายใตการบริหารประเทศของประธานาธิบดี
โจ ไบเดนได แมวาขอมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (U.S. Department of Energy) ท่ีเปดเผยไปกอนหนานี้จะ
ระบุวา ราคาคาติดตั้งเซลลพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยในสหรัฐฯ ในชวง 10 ปที่ผานมาปรับตัวลดลงมากกวารอยละ 
70 แลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะดึงดูดใหผูบริโภคหันไปเลือกใชแหลงพลังงานดังกลาวมากนัก รัฐบาลยัง
จะตองพยายามปรับลดตนทุนคาติดตั้งเซลลเพ่ือดึงดูดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน  

เมื่อไมนานมานี้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ไดประกาศแผนการเพิ่มสัดสวนแหลงพลังงานที่ใช
ภายในประเทศจากแสงอาทิตยจากเดิมรอยละ 3 ของพลังงานทั้งหมดที่ใชในปจจุบันเปนรอยละ 45 ภายในป 
2593 ซ่ึงการจะผลักดันใหแผนดังกลาวบรรลุผลได รัฐบาลสหรัฐฯ จะตองดำเนินมาตรการสนับสนุนเพ่ือกระตุนให
เกิดการเลือกใชแหลงพลังงานทางเลือกอยางเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ ในป 2563 สหรัฐฯ ติดตั้งเซลลพลังงานแสงอาทิตย
เพิ่มขึ้นคิดเปนกำลังการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 15 กิกะวัตต ซึ่งหากจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวสหรัฐฯ จะตองเพ่ิม
ปริมาณแหลงพลังงานจากแสงอาทิตยใหไดเปนสองเทาทุกปไปจนกระท่ังป 2568 เปนอยางนอย 

Ms. Hopper กลาววา การปรับตัวไปสูแหลงพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม
ถือเปนเรื่องจำเปนเรงดวนแตปจจัยดานราคาวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงข้ึน ปจจัยดานปญหาในระบบหวงโซอุปทาน และ
ปจจัยกระทบดานอื่น ๆ อาจจะสงผลกระทบตอแผนการปรับลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาก
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานงานท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งเปาหมายเอาไวในอนาคต 
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บทวิเคราะห: รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันไดใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกคอนขางมาก โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาประธานาธิบดีโจ ไบเดนได
ประกาศเปาหมายท่ีสหรัฐฯ จะลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศรอยละ 50 ภายในป 
2573 ดังนั้น เพื่อใหเปาหมายบรรลุผลสหรัฐฯ จำเปนตองดำเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อลดการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศ โดยกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาก็เปนหนึ่งในสาเหตุหลักสำคัญท่ีมีสวน
ทำใหเกิดการปลดปลอยกาซของเสียออกสูชั้นบรรยากาศดวย รัฐบาลสหรัฐฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการใชพลังงาน
จากแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานทดแทนทั้งในรูปแบบของเงินชวยเหลือและกฎระเบียบมาตรการตาง ๆ รวมถึง
มาตรการในระดับรัฐ เชน รัฐแคลิฟอรเนียเริ่มบังคับใหบานสรางใหมจะตองติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง
อีก 10 รัฐท่ีกำลังจะบังคับใชภายในป 2565 ไดแก รัฐโคโลราโด รัฐแมริแลนด รัฐแมสซาชูเซต รัฐมิชิเกน รัฐมินิโซตา 
รัฐเนวาดา รฐันิวเม็กซิโก รัฐนอรทแคโรไลนา รัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐเทกซัส ซ่ึงปจจัยดังกลาวนาจะมีสวนสนับสนุน
ใหตลาดตองการสินคากลุมเซลลพลังงานแสงอาทิตยมากข้ึนในอนาคต  

นับตั้งแตที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสหรัฐฯ รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจดวยการรักษาอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำในตลาด ทำใหเกิดการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย
สำหรับเปนที่อยูอาศัยในระดับสูง ซึ่งทำใหการขยายตัวของการติดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตยปรับตัวเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเซลลพลังงานแสงอาทิตยภายในประเทศกลับยังมีกำลังการผลิตไม
เพียงพอ อีกทั้ง ความสามารถในการแขงขันกับสินคาราคาถูกจากประเทศผูผลิตในเอเชียยังคอนขางต่ำ ทำให
สหรัฐฯ ยังคงตองพึ่งพาการนำเขาสินคาในประมาณสูง โดยระหวางเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 สหรัฐฯ มี
มูลคานำเขาสินคากลุมเซลลพลังงานแสงอาทิตยทั้งสิ้น 1.02 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
25.05 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปท่ีผานมา โดยนำเขาจาก มาเลเซีย (รอยละ 26.68) เวียดนาม (รอยละ 23.44) 
ไทย (รอยละ 14.00) เกาหลีใต (รอยละ 10.45) และจีน (รอยละ 5.35) ตามลำดับ  

ในสวนของการนำเขาจากไทยในชวงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 นั้นมีมูลคาทั้งสิ้น 1.43 
พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 146.70 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ี
ผานมา  เปนที่นาสังเกตวาในชวงระหวางป 2562 – 2564 มูลคาการสงออกสินคากลุมเซลลพลังงานแสงอาทิตย
จากไทยไปสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวแบบกาวกระโดดคิดเปนอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 142.16 ตอป โดย
สวนหนึ่งเปนอานิสงฆจากมาตรการตอบโตทางการคาสินคานำเขาจากจีนที่ยังคงดำเนินการอยู แมวาสหรัฐฯ จะ
คอย ๆ ปรับลดอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีนลงก็ตาม อยางไรก็ตาม ปญหาผลกระทบดานราคาตนทุนวัตถุดิบและ
ระบบหวงโซอุปทานที่เกิดขึ้นในตลาด อาจจะสงผลกระทบตอราคาสินคาในตลาดและทำใหสหรัฐฯ ชะลอการ
ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตยและกระทบตอมูลคาการสงออกสินคาของไทยไดในอนาคตอันใกล  

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: จากนโยบายการสนับสนุนแหลงพลังงานสะอาดของสหรัฐฯ ทำให
สินคากลุมเซลลพลังงานแสงอาทิตยสงออกจากไทยไปสหรัฐฯ ไดรับการยกเวนภาษีนำเขาเชนเดียวกับคูแขงรายอ่ืน
ในตลาด (ยกเวนจีน) ปจจัยดานตนทุนการผลิตและการขนสงจึงเปนปจจัยสำคัญและมีสวนตัดสินความไดเปรียบ
ของสินคาในตลาดสหรัฐฯ ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรใหความสำคัญกับการควบคุมตนทุนการผลิตและรักษา
ปริมาณการผลิตสินคาใหสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในสหรัฐฯ ที่นาจะ
ขยายตัวตามเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลสหรัฐฯ  

ทั ้งนี ้  จากปญหาของระบบหวงโซอ ุปทานที ่เก ิดขึ ้นในตลาดโลกอาจจะสงผลกระทบตอ
กระบวนการนำเขาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดสงสินคาได ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะพิจารณาดำเนิน
มาตรการขยายระยะเวลาเตรียมการและระยะเวลาดำเนินการใหสอดคลองกับภาวะการณในปจจุบันไมใหการ
จัดสงสินคาไปยังตลาดเปาหมายไดรับผลกระทบเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันและสวนแบงตลาดของ
สินคาไทยในสหรัฐฯ ในระยะยาวดวย 

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันยังใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมและแรงงาน
การผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากการดำเนินมาตรการกีดกันสินคาจากจีนท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการใชแรงงานทาสและแรงงานบังคับในเขตมณฑลซินเจียง ดังนั้น เพื่อไมใหสหรัฐฯ หยิบยกนำ
ประเด็นดังกลาวมาใชกีดกันสินคาสงออกจากไทยในอนาคตผูประกอบการไทยจึงควรที่จะใหความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบการดูแลแรงงานในอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการใชแรงงานบังคับและแรงงานทาสอยางเปนรูปธรรม 
รวมถึงการใชระบบติดตามตรวจสอบยอนกลับได (Traceable) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูนำเขาสินคาใน
สหรัฐฯ 

********************************************************* 

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC 
เรื่อง: “Solar Prices Jumped in the Second Quarter, Reversing Recent Trends, on Material Costs and 

Supply Chain Issues”  
โดย: Pippa Stevens  
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