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รายงานสรุปสําหร ับผู บ
้ ริหาร
่ ้อมก ้าวไปสูส
้ ้ หากมีการนํ าแนวคิด
ประเทศไทยมีพนฐานที
ื้
พร
่ งั คมคาร ์บอนตํ่าในอนาคต ทังนี
“การกําหนดราคาคาร ์บอน (Carbon Pricing)”
่
มาพิจารณาจะช่วยเร่งให ้เกิดการเปลียนแปลงไปสู
่การใช ้พลังงานสะอาดในภาคการผลิตไฟฟ้ า
่
้
ปัจจุบน
ั ประเทศไทยมีการพึงพาการใช
้เชือเพลิ
งฟอสซิลอย่างมากในการผลิตไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม
่
ประเทศไทยได ้มีการให ้คํามันในการแสดงบทบาทเป็
นส่วนหนึ่งของการแสดงความพยายามร่วมกับนาน
าชาติในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน “เป้ าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally
Determined Contribution: NDC)” รวมถึงได ้มีการจัดทํา
“แผนทีนํ่ าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC
่
Roadmap)”ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเตรียมการในการประกาศใช ้พระราชบัญญัตก
ิ ารเปลียนแป
ลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
่
่
่
่ คาร ์บอ
ซึงการริ
เริมให
้มีการกําหนดราคาคาร ์บอนจะช่วยเร่งให ้มีการเปลียนผ่
านไปสู่การใช ้พลังงานทีมี
นตํ่าโดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้ า
่
โดยการนํ าราคาคาร ์บอนเข ้าไปพิจารณาในราคาไฟฟ้ าจะทําให ้เกิดแรงจูงใจในการเปลียนจากการผลิ
่ ้เชือเพลิ
้
ตไฟฟ้ าทีใช
งฟอสซิลเป็ นหลัก
้ ดทําขึนจากพื
้
้
้
รายงานศึกษาฉบับนี จั
นฐานความเข
้าใจในโครงสร ้างตลาดซือขายไฟฟ้
ารวมถึงนโยบาย
่ าคัญในการพัฒนากิจการไฟฟ้ าของไทย
ทีสํ
โดยได ้ประเมินบทบาทความเป็ นไปได ้ของการนํ าราคาคาร ์บอนมาใช ้ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเน้
่ าซคาร ์บอนไดออกไซด ์
นทีก๊
่
รวมถึงการส่งเสริมการเปลียนแปลงไปสู
่พลังงานสะอาดในภาคผลิตไฟฟ้ าของไทย
่
และอธิบายถึงบทบาททีแฝงอยู
ข
่ องราคาคาร ์บอนต่อต ้นทุนของการเดินระบบ (Operation cost)
และราคาจําหน่ ายไฟฟ้ า
้ อเป็ นส่วนหนึ่ งภายใต ้กรอบการศึกษาด ้านการออกแบบนโยบายเพือรองร
่
โดยรายงานฉบับนี ถื
ับการเป
่
่
ลียนแปลงไปสู
่การใช ้พลังงานสะอาดและการบรรเทาปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภู
มอ
ิ ากาศของไทย
่
ทีทางทบวงการพลั
งงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA)
ได ้ให ้การสนับสนุ นในการดําเนิ นการแก่ องค ์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค ์การมหาชน)
หรือ อบก.
การวิเคราะห ์ดําเนิ นการภายใต ้แบบจําลองเชิงลึกด ้านต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ า
่ ตอ
โดยศึกษาผลกระทบของราคาคาร ์บอนทีมี
่ การเดินระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าของไทยและกําหนดให ้ปี
่
ปลายแผนคือ พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) เพือให
้ตรงกับปี ปลายแผนของแผน NDC ของประเทศ
่
โดยมีภาพฉาย (Scenario) รวม 2 กลุม
่ ภาพฉายเกียวกั
บภาคผลิตไฟฟ้ าของไทย
่
แต่ละภาพฉายประกอบไปด ้วย 4 สมมุตฐิ านจากการกําหนดราคาคาร ์บอนทีแตกต่
างกัน
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่
ซึงราคาคาร
์บอนนํ ามาจากการประเมินราคาคาร ์บอนของประเทศไทยและการศึกษาราคาคาร ์บอนในระ
้ น้ 4 ราคา คือ 0 เหรียญสหร ัฐต่อตันคาร ์บอนไดออกไซด ์ (tCO2), 10
ดับนานาชาติรวมทังสิ
เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 (320 บาทต่อ tCO2), 30 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 (960 บาทต่อ tCO2) และ 40
เหรียญสหร ัฐต่อตัน CO2 (1,280 บาทต่อตัน CO2) กลุ่มภาพฉายแรกคือ กลุ่มภาพฉาย PDP (PDP
Scenario) จะใช ้ข ้อมูลจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของกระทรวงพลังงาน (PDP2018 Revision
่
01) ส่วนกลุ่มภาพฉายทีสอง
คือกลุ่มภาพฉายกรณี กจิ การไฟฟ้ ามีความยืดหยุน
่ (Flex scenario)
่ นตัวแทนของความก ้าวหน้าในกิจการไฟฟ้ าในอนาคตทีมี
่ ความยืดหยุน
่ งขึนในปี
้
ซึงเป็
่ ทีสู
พ.ศ. 2573
้ ้านเทคนิ คและด ้านการออกแบบสัญญาซือขายไฟฟ้
้
้
ทังด
าและเชือเพลิ
ง
้
และมีสด
ั ส่วนการใช ้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้ ามากขึนในภาคการผลิ
ตไฟฟ้ า

่ าคัญ (Key findings)
ผลการศึกษาทีสํ
่
่
ราคาคาร ์บอนทีเหมาะสมเพื
อการลดก๊
าซเรือนกระจกอย่างมีประสิท
ธิภาพ
่
้
โดยการสร ้างแรงกระตุน
้ ให้เกิดการปร ับเปลียนเชื
อเพลิ
งสําหร ับการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ผลของแบบจําลองได ้แสดงให ้เห็นว่า
ราคาคาร ์บอนมีผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย
่
่ ค่าความเข ้มข ้นของการปล่อยก๊าซเรือ
โดยส่งผลให ้เกิดการปร ับเปลียนการผลิ
ตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าทีมี
่ ค่าความเข ้มข ้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีตํ
่ ่ากว่า
นกระจกสูงไปสู่การผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าทีมี
(Higher to lower emission intensity)
่ ความเข ้มข ้นในการปล่อยก๊า
เนื่ องจากราคาคาร ์บอนจะส่งผลให ้ต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าทีมี
่ งขึน้ และมี Merit order ในลําดับทีตํ
่ ่าลง
ซเรือนกระจกสูงมีต ้นทุนทีสู
่ ้าสู่ระบบผลิตไฟฟ้ าของประเทศในเชิงเศรษฐศาสตร ์
นํ าไปสู่การถูกลดลําดับการถูกเรียกเพือเข
่ ด
(Economic dispatch) ในท ้ายทีสุ
้
่
ภายใต ้การกําหนดสัดส่วนเชือเพลิ
งในการผลิตไฟฟ้ า หากกําหนดราคาคาร ์บอนทีเหมาะสม
่
้
จะส่งผลให ้การเดินระบบมีการเปลียนเชื
อเพลิ
งในการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินไปสู่โรงไฟฟ้ าก๊า
่
่
่
ซธรรมชาติ ซึงจะส่
งผลให ้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างช ัดเจน ซึงราคาที
เหมาะสมดั
งกล่าวนั้น
้ ้องเริมต
่ ้นทีประมาณ
่
จากแบบจําลองในการศึกษานี จะต
30 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2
่ งผลให ้เกิดการเปลียนเชื
่
้
อเพลิ
งจากถ่านหิน
(960 บาทต่อ tCO2) ในปี พ.ศ. 2573 จึงจะเริมส่
่ นเชือเพลิ
้
่ ราคาตํ่าสุดแต่มก
ซึงเป็
งทีมี
ี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
่ ่ง
ไปสู่กา๊ ซธรรมชาติซงราคาสู
ึ่
งกว่าแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่ากว่าประมาณครึงหนึ
และหากกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 40 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 (1,280 บาทต่อ tCO2)
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ผลจากแบบจําลองแสดงว่าการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 23 พันล ้านหน่ วย (TWh)
่
จะถูกเปลียนการผลิ
ตจากถ่านหินเป็ นก๊าซธรรมชาติ
่
ซึงจะส่
งผลให ้ลดก๊าซเรือนกระจกลงได ้ประมาณร ้อยละ 11 หรือคิดเป็ น 13 ล ้านตัน CO2 ในปี พ.ศ.
2573 ภายใต ้ PDP Scenario
่
การเปลียนจากการใช
้ถ่านหินมาเป็ นก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวข ้างต ้น ยังจะส่งผลให ้
ค่าภาพรวมความสามารถในการผลิตไฟฟ้ า (Overall capacity factor)
ในภาพรวมของโรงไฟฟ้ าถ่านหินในระบบผลิตไฟฟ้ าลดตํ่าลง
้
และอาจส่งผลให ้สัญญาซือขายถ่
านหินในปัจจุบน
ั ต ้องมีการแก ้ไข
ในโรงไฟฟ้ าถ่านหินบางแห่ง การดําเนิ นการปร ับปรุงประสิทธิภาพ (Retrofitting)
่
การเปลียนวั
ตถุประสงค ์การผลิต (Repurposing)
หรือการปลดระวางโรงไฟฟ้ าถ่านหินอาจจะเกิดการคุ ้มทุนในการดําเนิ นการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
่
่ งกว่าค่ามาตรฐานของนานา
เมือประเทศไทยมี
การพยากรณ์ว่าจะมีการร ักษาระดับกําลังผลิตสํารองทีสู
ชาติ

้
ปริมาณการใช้เชือเพลิ
งในการผลิตไฟฟ้า (TWh)
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล้านตันคาร ์บอนไดออกไซด ์)
ในภาพฉายสมมุตฐ
ิ าน PDP ในปี พ.ศ. 2573
116

116

114

103

่ ลิต (ล ้าน kWh)
ไฟฟ้ าทีผ

100
300
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-
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-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล ้านตัน CO2)

400

แสงอาทิตย์
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่ เสถียรภาพ
การส่งสัญญาณราคาคาร ์บอนทีมี
การกําหนดราคาคาร ์บอนจะช่วยส่งเสริมการดําเนิ นการให้มก
ี ารใ
ช้พลังงานหมุนเวียนมาทดแทนถ่านหินได้
่ การนํ าราคาคาร ์บอนที่ 30 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 หรือสูงกว่า
เมือมี
่
่ ความผันผวน (Variable Renewable Energy:
มาใช ้ร่วมกับการเพิมการผลิ
ตพลังงานหมุนเวียนทีมี
่ การเพิมความยื
่
่
VRE) และระบบทีมี
ดหยุ่น จะช่วยเปลียนจากการใช
้ถ่านหินไปสูก
่ ารยกระดับของ VRE
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
่
รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อต ้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกและอาจนํ าไปสูก
่ ารเปลียนรู
ปแบบของกิจการผ
่ ยบกับ PDP
ลิตพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทย จากผลการศึกษาในส่วนของ Flex scenario เมือเที
่ VRE
Scenario โดยไม่มก
ี ารกําหนดราคาคาร ์บอน พบว่า การเพิม
เข ้าไปในสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ าของ PDP2018
่
้ งเทคนิ คและความยืดหยุน
พร ้อมกับสมมุตฐิ านการเพิมความยื
ดหยุน
่ ทังเชิ
่ ของรูปแบบสัญญาต่างๆ
่ ยวข
่
ทีเกี
้อง จะนํ าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกลงได ้ประมาณ 11 ล ้าน tCO2 ในปี พ.ศ. 2573 (จาก
116 เป็ น 105 ล ้าน tCO2) อย่างไรก็ตาม
ด ้วยราคาต ้นทุนการเดินระบบของก๊าซธรรมชาติทสู
ี่ งกว่าถ่านหินใน พ.ศ. 2573
โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้ ากังหันแก๊สแบบพลังความร ้อนร่วม (Combined Cycle Gas Turbine:
่ การกําหนดเดินระบบแล ้วตาม PDP หากจะให ้มีการเพิมเติ
่ ม VRE
CCGT) ซึงมี
เข ้าไปในระบบผลิตไฟฟ้ าโดย “ไม่ม”ี การกําหนดราคาคาร ์บอน
่ ปแบบจากก๊าซธรรมชาติมาสู่ VRE
จะส่งผลให ้การผลิตไฟฟ้ าเปลียนรู
่ ่ามาก
โดยการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินจะได ้ร ับผลกระทบในการผลิตไฟฟ้ าทีตํ
่ ดส่วน VRE
ด ้วยเหตุผลดังกล่าว การกําหนดราคาคาร ์บอนพร ้อมกับการเพิมสั
จึงจะไปช่วยลดช่องว่างด ้านราคาของก๊าซธรรมชาติและถ่านหินให ้แคบลง
่
อันจะนํ าไปสู่การเปลียนจากถ่
านหินเป็ น VRE
่ ความเข ้มการปล่อยก๊าซเรือนกร
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการผลิตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินทีมี
ะจกสูงได ้ ดังนั้น ในสมมุตฐิ านการกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 40 เหรียญสหร ัฐ
่
่ VRE เข ้าสู่ระบบอีก 15 GW
ควบคู่ไปพร ้อมกับการเพิมความยื
ดหยุ่นของระบบไฟฟ้ าและการเพิม
่ ยบกับ PDP Scenario
จะนํ าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได ้ถึง 26 ล ้าน tCO2 เมือเที
่ ได ้กําหนดราคาคาร ์บอนใน พ.ศ. 2573 ในขณะที่ หากทําการเปรียบเทียบระหว่างกรณี PDP
ทีไม่
่ การกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 40 เหรียญสหร ัฐ (แต่ระบบไม่เพิมความยื
่
Scenario ทีมี
ดหยุ่น) กับกรณี
Flex scenario มีการกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 40 เหรียญสหร ัฐเช่นกัน จะพบว่ากรณี Flex scenario
จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได ้มากกว่า PDP Scenario
่ ากันนี อั
้ นเนื่ องมาจากการเพิมขึ
่ นของพลั
้
่ นผว
ในระดับการกําหนดราคาคาร ์บอนทีเท่
งงานหมุนเวียนทีผั
น และการลดลงของการผลิตไฟฟ้ าจากฟอสซิลนั่นเอง
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้
ปริมาณการใช้เชือเพลิ
งในการผลิตไฟฟ้า (TWh)
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล้านตันคาร ์บอนไดออกไซด ์)
ในภาพฉายสมมุตฐ
ิ าน PDP และสมมุตฐ
ิ านยืดหยุน
่ ในปี พ.ศ. 2573
116

่ ลิต (ล ้าน kWh)
ไฟฟ้ าทีผ

90

100

300
80
200

60

40
100
20
PDP

ลม

120

105

ยืดหยุน
่

ยืดหยุน
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-

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ล ้านตัน CO2)

400

แสงอาทิตย์
พลังงานชวี ภาพ
พลังน้ าจาก
ต่างประเทศ
พลังน้ าใน
ประเทศ
น้ ามัน
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

IEA 2020. All Rights Reserved.

Source: IEA

่
บนหลักการคิดแบบ “ต ้นทุนเฉลียตลอดอายุ
โครงการโรงไฟฟ้ า” (Levelized Cost of Energy:
LCOE) ในสภาวะปกติ
คาดการณ์ว่าต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย ์และพลังงานลมจะสามารถแข่งขันด ้านราค
่
้ ปี พ.ศ. 2568 เป็ นต ้นไป
ากับโรงไฟฟ้ าประเภทอืนของไทยได
้ ตังแต่
่ ้นทุนการผลิตไ
แต่หากมีนโยบายกําหนดราคาคาร ์บอนในปัจจุบน
ั จะเป็ นส่วนช่วยในการเร่งให ้ถึงจุดทีต
่
ฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า VRE และ โรงไฟฟ้ าฟอสซิลอยูใ่ นอัตราทีสามารถแข่
งขันกันได ้ในปี พ.ศ. 2564
่
่ ม
หรือ 2565 เป็ นต ้นไป และยิงหากมี
การกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 20 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 เพิมเติ
่ าให ้การลงทุนในการสร ้างโรงไฟฟ้ า VRE สามารถแข่งขันด ้านต ้นทุนได ้
อาจจะยิงทํ
โดยไม่เพียงแต่การพิจารณาเทียบ VRE กับการลงทุนสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังงานความร ้อนแห่งใหม่เท่านั้น
แต่ VRE
่ อยู่เ
ยังจะมีความคุ ้มทุนมากกว่าในด ้านค่าใช ้จ่ายในการผลิตและซ่อมบํารุงสําหร ับโรงไฟฟ้ าฟอสซิลทีมี
ดิมในปัจจุบน
ั ในปี พ.ศ. 2573 อีกด ้วย
่ ้ร ับจากการกําหนดราคาคาร ์บอนอาจจะนํ าไปสนับสนุ นให ้มีการพัฒนาเทคโนโลยี VRE
โดยรายร ับทีได
่
และเร่งให ้ไทยเปลียนแปลงไปสู
ก
่ ารใช ้พลังงานสะอาดได ้เร็วขึน้
LCOE ไม่ใช่องค ์ประกอบเดียวทีนํ่ ามาพิจารณาการนํ า VRE มาใช ้
เนื่ องจากโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนยังสามารถให ้ความยืดหยุน
่ รวมถึงเสริมความต ้องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุ
่ เพือสนั
่
ด (Peak demand) และความจําเป็ นในการบริการด ้านอืนๆ
บสนุ นระบบสายส่ง
จากการศึกษาของ IEA แสดงให ้เห็นว่าประเทศไทยยังสามารถรองร ับการขยายการใช ้ VRE
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่ ไว ้ใน PDP โดยเพิมความยื
่
ได ้มากกว่าแผนทีระบุ
ดหยุน
่ ในเชิงเทคนิ คและเชิงกรอบการทําสัญญา
(Technical and contractual flexibility) (IEA, 2018, Thailand Renewable Grid
Integration Assessment-Partner Country Series)
่ าหนดให ้กระบวนการวางแผนจากส่วนกลางของไทยให ้เกิดการพัฒนาภาคการผลิตไฟฟ้ า
เมือกํ
การแนะนํ าให ้มีการกําหนดราคาคาร ์บอนในลักษณะราคาเงา (Shadow price)
เข ้าเป็ นส่วนหนึ่ งในแผนการผลิตไฟฟ้ าแบบบูรณาการ (Integrated Planning) จะช่วยให ้การใช ้
VRE ในไทยมีการขยายตัวและเติบโตได ้ โดยจะทําให ้ราคาของ VRE
้ ้
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดไฟฟ้ า ทังนี
่ ดส่วนการผลิตไฟฟ้ าจาก VRE
ประเทศไทยควรพิจารณาดําเนิ นการปร ับเพิมสั
้ าการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในการพิจารณารอบถัดไป
ในการตังเป้

่
การออกแบบแนวทางการกําหนดราคาคาร ์บอนทีเหมาะสมสามารถ
่ ักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
เพิมศ
่ นทุนการผลิตไฟฟ้าอย่างมีนย
เพิมต้
ั สําค ัญ
แมก้ ารกําหนดราคาคาร ์บอนจะส่งผลให ้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก แต่ทระดั
ี่ บราคา 30 หรือ 40
เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2
่ ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าให ้สูงขึนจากต
้
่ อยู่คอื ต ้นทุนเชือเพลิ
้
ย่อมจะเป็ นการเพิมต
้นทุนทีมี
ง
่ ยบกับราคาในปี พ.ศ. 2562
ต ้นทุนการผลิตและบํารุงร ักษาในภาคการผลิตไฟฟ้ าอย่างเห็นได ้ช ัดเมือเที
้
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษานี พบว่
า ใน PDP Scenario ส่วนสมมุตฐิ านที่
“ไม่มก
ี ารกําหนดราคาคาร ์บอน”
่ ต ้นทุนดําเนิ นการถูกกว่าโรงไฟฟ้ าฟอสซิล (จากค่าเชือเพลิ
้
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนทีมี
ง)
่
ส่งผลให ้มี VRE ซึงจะช่
วยลดต ้นทุนดําเนิ นการ (Operation cost)
่ ราคา
่
ของการผลิตไฟฟ้ าไทยลงได ้จากเดิมเฉลียที
0.97 บาทต่อ kWh ในปี พ.ศ. 2562 ลงเหลือ 0.86
่
บาทต่อ kWh ในปี พ.ศ. 2573 เมือราคาคาร
์บอนถูกนํ ามาพิจารณา
้ ่ องจากการเพิมสู
่ งขึนของต
้
ต ้นทุนรวมของการผลิตไฟฟ้ าจะสูงขึนเนื
้นทุนการผลิตและบํารุงร ักษาในภา
คการผลิตไฟฟ้ า
การนํ าราคาคาร ์บอนที่ 40 เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2 มาใช ้
่ น้ 1.33 บาทต่อ kWh ใน PDP
จะทําให ้ผลรวมของต ้นทุนการผลิตและต ้นทุนคาร ์บอนเพิมขึ
่
้ ยง
Scenario ในปี พ.ศ. 2573 ในขณะทีหากไม่
รวมต ้นทุนราคาคาร ์บอน ต ้นทุนการผลิตจะสูงขึนเพี
0.06 บาทต่อ kWh ในภาพฉายเดียวกัน
่
่ งกว่านั่นเอง
อันเนื่องมาจากผลของการเปลียนจากถ่
านหินมาสู่กา๊ ซธรรมชาติทมี
ี่ ราคาทีสู
้ สด
นั่นหมายความว่าต ้นทุนราคาคาร ์บอนในสมมุตฐิ านนี จะมี
ั ส่วนถึงร ้อยละ 87 (หรือ 0.41 บาทต่อ
่ งขึนนั
้ ่ นเอง
kWh) ของต ้นทุนทีสู
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้ ้างต ้นไปสูผ
หากมีการผลักต ้นทุนคาร ์บอนและต ้นทุนดําเนิ นการทีสู่ งขึนข
่ ู ้ใช ้ไฟฟ้ า
ย่อมส่งผลให ้ราคาจําหน่ ายไฟฟ้ าสูงขึน้
่ งขึนนี
้ อาจมี
้
อย่างไรก็ตามผลกระทบด ้านราคาทีสู
วธิ ท
ี จั
ี่ ดการให ้ลดลงได ้โดยการออกแบบและปร ับเปลีย่
นกลไกการกําหนดราคาคาร ์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยอย่างระมัดระวัง
่
่ าคัญพบว่า ราคาทีเพิ
่ มขึ
่ นนี
้ ส่
้ วนใหญ่มาจากราคาคาร ์บอน
ซึงจากการสั
งเกตผลทีสํ
่ ้นทุนผลิตไฟฟ้ ามีการเปลียนแปลงน้
่
่ ยบกับการกําหนดราคาคาร ์บอนที่ 40
ในขณะทีต
อยมากแมเ้ มือเที
เหรียญสหร ัฐต่อ tCO2
่ าหนดกลับมาใช ้ (Revenue
ทางเลือกคือการให ้ความสําคัญในการนํ ารายได ้จากราคาคาร ์บอนทีกํ
recycling) และนํ ามาจัดสรรใหม่ (Relocation)
่ วยจํากัดผลกระทบในด ้านราคาค่าไฟฟ้ าต่อผู ้บริโภคและนํ าไปสนับสนุ นกิจกรรมทีขั
่ บเคลือนไปสู
่
เพือช่
่
พลังงานสะอาดในระยะยาว
้ งมีแนวคิดการออกแบบการจัดการคาร ์บอนทีทํ
่ าได ้ในลักษณะอืนที
่ ควรนํ
่
นอกจากนี ยั
ามาพิจารณา
เช่น
่ ยวข
่
่
การปร ับโครงสร ้างภาษีสว่ นทีเกี
้องกับค่าไฟฟ้ าหรือปร ับเปลียนการกํ
าหนดราคาคาร ์บอนแบบปันส่
วนไปยังกลุม
่ เป้ าหมายต่างๆ (Allocation scheme)
่ จารณาถึงโครงสร ้างภาคการผลิตไฟฟ้ าของไทย
เมือพิ
การกําหนดราคาคาร ์บอนสามารถดําเนิ นการได ้โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เช่น
การนํ าราคาเงาของคาร ์บอน (Implicit shadow carbon price)
่
มาประกอบการตัดสินใจในการสังการผลิ
ตไฟฟ้ า (Dispatch decision)
่
ขนานไปกับการนํ าราคาคาร ์บอนไปใช ้ประกอบการตัดสินใจสังการผลิ
ตไฟฟ้ าโดยตรง (Explicit
case) ให ้เป็ นไปอย่างเหมาะสม ราคาเงา คือ ต ้นทุนสมมุติ (Hypothetical cost)
่ ามาใช ้ในกระบวนการวางแผนเพือช่
่ วยให ้ธุรกิจนั้นๆ
ทีจะนํ
สามารถรวมต ้นทุนคาร ์บอนเข ้าไปสู่ต ้นทุนรวมในช่วงการลงทุนกิจการไฟฟ้ า
และรวมถึงนํ าไปประกอบในต ้นทุนดําเนิ นการโดยไม่ได ้มีค่าใช ้จ่ายจริงเกิดขึน้
้ การนํ
้
่ มสู
่ งขึนในทั
้
ทังนี
าต ้นทุนเงาของคาร ์บอนไปใช ้จะช่วยลดผลกระทบของราคาทีเพิ
นทีจากต ้นทุนคา
ร ์บอนจริง
่
่
และทําให ้ภาคธุรกิจมีชว่ งเวลาในการเตรียมการเพือปร
ับไปสู่การผลิตพลังงานทีสะอาดในอนาคตได
้อย่
่ อย่างไรก็ตาม จุดด ้อยของการใช ้ราคาเงาคาร ์บอน คือ
างเหมาะสมและราบรืน
จะไม่สามารถสร ้างรายร ับจริงจากการกําหนดราคาคาร ์บอนให ้กับร ัฐบาลได ้

ข้อเสนอแนะเชิงลึกด้านนโยบาย (Policy insights)
้
ประเทศไทยได ้แสดงถึงความตังใจในด
้านการมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกและมีประสบการณ์การนํ ากลไกรา
่
คาคาร ์บอนทีหลากหลายมาใช
้
่ ศก
การใช ้แนวคิดราคาคาร ์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้ าถือเป็ นส่วนทีจะมี
ั ยภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกร
่ นภาคทีมี
่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดของประเทศ
ะจก ซึงเป็
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
้ การนํ
้
ทังนี
าราคาคาร ์บอนเข ้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ า
่
รวมกับการกระจายแรงผลักดันจากตลาดไฟฟ้ าเพือให
้มีการตัดสินใจในการลดต ้นทุนรวมของการผลิต
่ งยื
่ นมาประกอบ
ไฟฟ้ าโดยคํานึ งถึงต ้นทุนทางสังคมของประเทศไทยและกรอบการพัฒนาทียั
่ นอนว่าการกําหนดราคาคาร ์บอนจะบรรลุผลสําเร็จได ้จะต ้องมีการออกแบบแนวคิดโดยพิจารณา
ซึงแน่
่
ถึงองค ์ประกอบและคุณลักษณะของโครงสร ้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ าเพือให
้สามารถนํ าราคาคาร ์บอนไปใ
ช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและลดต ้นทุนรวม
รวมถึงลดการกระจายตัวของผลกระทบของการดําเนิ นการภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยมีลก
ั ษ
่ ยวข
่
ณะสําคัญทีเกี
้องกับการออกแบบราคาคาร ์บอน ดังนี ้


่ กกํากับ (Regulated) โดยผ่านระบบผู ้ซือรายเดี
้
เป็ นกิจการทีถู
ยว (Enhanced single buyer)
และมีคแู่ ข่งทีจํ่ ากัด



้
มีการใช ้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือเพลิ
งหลัก



่ ความยืดหยุน
่
มีระบบสายส่งทีมี
่ ทีสามารถรองรั
บทางด ้านเทคนิ คในการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเ

่ งผลต่อข ้อกังวลทีเพิ
่ มขึ
่ นในด
้
โดยการนํ าเข ้าก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนทีส่
้านความมั่นคงทางพลังงาน
ข ้ามาสูร่ ะบบ



่ ง
มีสด
ั ส่วนปริมาณสํารองไฟฟ้ าทีสู
่
่ งเกินกว่าความต ้องการไฟฟ้ า
ซึงอาจหมายถึ
งการมีปริมาณการผลิตไฟฟ้ าทีสู

่ จารณาลักษณะเฉพาะข ้างต ้นของระบบไฟฟ้ าไทย
เมือพิ
่
รวมถึงพบว่าไม่สามารถกําหนดนโยบายเพียงนโยบายเดียวทีสามารถนํ
าไปสูค
่ วามสําเร็จในเป้ าหมายด ้
่ นได ้ การเสนอกลุม
านความยังยื
่ นโยบายต่อไปนี ้
่ ้องนํ าไปใช ้อย่างสอดคล ้องและควบคูก
จึงมีความจําเป็ นทีจะต
่ น
ั


่
่
การกําหนดราคาคาร ์บอนในระดับทีเหมาะสมจะส่
งผลให ้เกิดการเปลียนแปลงให
้เกิดการลดการผลิตไ
ฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินและกระตุ ้นให ้เกิดการลงทุนด ้านพลังงานหมุนเวียน
ส่งผลให ้เกิดการเข ้าสูก
่ ารผลิตไฟฟ้ าแบบคาร ์บอนตํ่าในประเทศไทยได ้เร็วขึน้



การออกแบบกลไกราคาคาร ์บอนพร ้อมกับมาตรการใหม่ๆ
่ งผลกระทบต่อผู ้บริโภคโดยเฉพาะกลุม
่ ความอ่อนไ
จะต ้องมีการคํานึ งถึงราคาจําหน่ ายไฟฟ้ าทีจะส่
่ ทีมี
่ งขึน้
หวและได ้รับผลกระทบสูงจากราคาไฟฟ้ าทีสู



่
้ ้านราคาไฟฟ้ า รูปแบบสัญญาซือขายและบริ
้
ควรเพิมความยื
ดหยุน
่ ทางไฟฟ้ า ทังด
การต่างๆ
่ อนปรนขึน้
ทีผ่
่
การเพิมความยื
ดหยุน
่ ทางเทคนิคจะส่งผลต่อการลดต ้นทุนการดําเนิ นการในภาพรวมอย่างมีนัย
่
่ ดจากการมีราคาคาร ์บอนลงได ้บางส่วน
สําคัญ ซึงจะช่วยให ้เกิดการลดผลกระทบด ้านต ้นทุนทีเกิ
่ ดหยุน
้ งกล่าวนี ้ ยังจะช่วยสนับสนุ นให ้เกิดการบูรณาการการกําหนดให ้ VRE
ระบบทียื
่ ขึนดั
ในภาคผลิตไฟฟ้ าในภาพรวมได ้อีกด ้วย



่ าหนดกลับมาใช ้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให ้เกิดการเปลียน
่
การนํ ารายได ้จากราคาคาร ์บอนทีกํ
่ นและลดผลกระทบทางสั
้
่ ดจากการกําหนดราคาคาร ์บอนได ้
ไปสูพ
่ ลังงานสะอาดได ้เร็วยิงขึ
งคมทีเกิ
่ ้จากราคาคาร ์บอนนีควรออกแบบให
้
รายได ้ทีได
้กลับไปสูผ
่ ู ้ใช ้ไฟฟ้ าผ่านการลดภาษีสว่ นบุคคลหรื
่
่ รายได ้ตํ่าหรือองค ์กรขนาดเล็ก
อภาษีองค ์กร โดยเฉพาะอย่างยิงในครั
วเรือนทีมี
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
้ งสามารถนํ ารายได ้จากราคาคาร ์บอนไปใช ้ในการสนับสนุ นมาตรการหรือเทคโนโลยีเ
นอกจากนี ยั
่ วยลดต ้นทุนระยะยาวในการเปลียนผ่
่
พือช่
านไปสูก
่ ารใช ้พลังงานสะอาด
่ ้ในการส่งผ่านรายได ้จากราคาคาร ์บอนไปสูป
กลไกทีใช
่ ระชาชนจะทําให ้เกิดการทํางานของกลไก
่ วขึนและลดความท
้
การกําหนดราคาคาร ์บอนทีเร็
้าทายจากทางการเมือง



่
การพิจารณานํ าแนวคิดราคาเงาของคาร ์บอนมาใช ้ประกอบในแนวทางการตัดสินใจสังการผลิ
ตไ
่
่
่
ฟฟ้ า เพือใช ้ควบคู่กบั Explicit price ทีตําลงของราคาคาร ์บอน
่
่
่ มสู
่ งขึนในภาคผลิ
้
เพือลดข
้อกังวลในเรืองต
้นทุนทีเพิ
ตไฟฟ้ า
การใช ้ราคาเงาดังกล่าวยังจะช่วยปรับรูปแบบการผลิตของโรงไฟฟ้ า (Generation profiles)
่
ให ้เหมาะสม (Optimise) ภายใต ้การมีความเข ้มข ้นของคาร ์บอนในแต่ละโรงไฟฟ้ าทีแตกต่
างกัน
รวมถึงไม่เกิดค่าใช ้จ่ายด ้านราคาคาร ์บอนจริงอีกด ้วย กล่าวได ้ว่า
่
การดําเนิ นการในลักษณะการเปลียนผ่
านจากราคาเงาไปสูก
่ ารกําหนดราคาคาร ์บอนจริงแบบต่อเ
นื่ องแต่คอ
่ ยเป็ นค่อยไปนั้น
่ นตลอ
้
จะทําให ้หน่ วยงานทีรั่ บผิดชอบสามารถควบคุมผลกระทบด ้านต ้นทุนราคาได ้อย่างราบรืนขึ
ดช่วงการดําเนิ นการ



่
การออกแบบกลไกราคาคาร ์บอนควรดําเนิ นการไปพร ้อมกับการเปลียนแปลงของแผนระบบผลิ
ตไฟฟ้
า การเดินระบบการผลิต
่ บปรุงประสิทธิผลของเครืองมื
่ อการกําหนดราคาคาร ์บอนและนํ าไปสูก
่
และกฎระเบียบเพือปรั
่ ารเปลียน
่
ผ่านไปยังพลังงานทีสะอาดได
้



่ การเดินระบบโดยใช ้โรงไฟฟ้ าฟอสซิลทีสามารถสั
่
่
ให ้ความสําคัญกับการผลิตไฟฟ้ าทีมี
งการตามต
้
องการได ้ (Dispatchable fossil-fuel plants)
่
เพือให
้มีความยืดหยุน
่ และมีการบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ า (Ancillary services)
่
และหากมีสญ
ั ญาณด ้านราคาทีเหมาะสมจะช่
วยกระตุ ้นให ้โรงไฟฟ้ าถ่านหินมีการผลิตไฟฟ้ าลดตํ่า
ลงอย่างรวดเร็ว
่
การบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ ายังจะช่วยรับประกันให ้เกิดความมั่นคงและเพิมความน่
าเ
่ อได ้ของระบบในช่วงทีมี
่ การลดมลพิษโดยการเดินโรงไฟฟ้ าถ่านหินให ้น้อยลง
ชือถื
้ าให ้เกิดการผลักดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Retrofitting)
การดําเนิ นการเช่นนี จะทํ
ของโรงไฟฟ้ าถ่านหินและยังเป็ นกลยุทธ ์หนึ่ งในการปลดโรงไฟฟ้ าถ่านหินออกจากระบบโดยมีควา
มคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์อีกด ้วย



แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้ าของไทย (PDP)
่ ดส่วน VRE ใน PDP
ได ้กําหนดบทบาทการพัฒนากิจการไฟฟ้ าของประเทศ และการเพิมสั
่ ดเจนได ้
จะช่วยกระตุ ้นให ้เกิดการลงทุนผ่านการส่งสัญญาณเชิงการเมืองทีชั
หากมีการนํ าแนวคิดการกําหนดราคาเงาสะท ้อนการกําหนดราคาคาร ์บอนเข ้าสูก
่ ารบูรณาการทา
่ งผลให ้เกิดผลประโยชน์ตอ
งแผนในการจัดทํา PDP ฉบับถัดไป จะยิงส่
่ VRE
่ ดเจนภายใต ้กรอบการคํานึ งถึงผลกระทบด ้านสิงแวดล
่
ทีชั
้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และจะเร่งให ้ประเทศไทยมีการสนับสนุ นการดําเนิ นการ VRE ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุ ้มค่าการลงทุนและสามารถแข่งขันได ้ภายในประเทศ การบูรณาการแผนผลิตไฟฟ้ า
่ านึ งถึงทังด
้ ้านความต ้องการใช ้และการผลิตไฟฟ้ า การส่งจ่าย
(Integrated planning) ทีคํ
่ งและรู
้
และการจําหน่ ายไฟฟ้ า รวมถึงการพิจารณาตําแหน่ งทีตั
ปแบบการผลิตไฟฟ้ าจาก VRE
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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร
จะช่วยรักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้ าและการขยายตัวของ VRE
พร ้อมกับการผลิตไฟฟ้ าจากก๊าซธรรมชาติได ้อย่างต่อเนื่ องควบคู่กน
ั

ประมวลศ ัพท ์โดยย่อ


Ancillary Services หมายถึง การบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ า
่
่ ยวข
่
ซึงการบริ
การเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้ าคือบริการทีเกี
้องกับการดูแลรักษาความมั่นคงในระ
บบผลิตและระบบส่งไฟฟ้ า เช่น กําลังไฟฟ้ าสํารองพร ้อมจ่าย (Spinning reserves)
และการควบคุมความถี่ (Frequency regulation)



่ กเก็บพลังงาน
BESS: Battery Energy Storage System หมายถึง ระบบแบตเตอรีกั



Capacity Factor หมายถึง



่
่ อยู่
Dispatchable มีความหมายคือ เมือความต
้องการใช ้ไฟฟ้ าสูงจนเกินปริมาณไฟฟ้ าทีมี
่
่
่
จะต ้องมีโรงไฟฟ้ าทีสามารถเรี
ยกให ้เดินเครืองเพื
อผลิ
ตและจ่ายไฟฟ้ าได ้ในทันที

่ ตได ้ต่อปี ตอ
้
อัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้ าทีผลิ
่ ขนาดกําลังการผลิตติดตังของโรงไฟฟ้
านั้นๆ

่ ยงพอกับความต ้องการทีเพิ
่ มขึ
่ น้
และในปริมาณทีเพี
้ จะเสริ
่
่ ยกว่า Dispatchable
โรงไฟฟ้ าประเภทนี ที
มความมั่นคงได ้จึงเป็ นโรงไฟฟ้ าประเภททีเรี
่ ้ผลิตได ้ตามเวลาและปริมาณทีต
่ ้องการ
คือสังให



DR: Demand response หมายถึง การตอบสนองด ้านโหลดหรือภาระการใช ้ไฟฟ้ า
่ นการส่งเสริมให ้เกิดการเปลียนแปลงการใช
่
ซึงเป็
้ไฟฟ้ าของผู ้ใช ้ไฟ (End user)
่
่ ในช่วงเวลาต่างๆ
จากรูปแบบการใช ้ปกติ เพือตอบสนองต่
อราคาค่าไฟฟ้ าหรือความต ้องการอืนๆ
่ มศั
่ กยภาพในการลดความต ้องการไฟฟ้ าสูงสุด (Peak Demand)
เพือเพิ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการสภาวะวิกฤตด ้านพลังงานไฟฟ้ า



่ ความยืดหยุน
Flexible gird หมายถึง ระบบสายส่งไฟฟ้ าทีมี
่
่
่
่
เพือรองรั
บการเปลียนแปลงและเชื
อมต่
อระบบหรือเครือข่ายต่างๆ ได ้ทันเวลา
่
่ ยนแปลงไป
่
โดยเฉพาะการเข ้าระบบหรือออกระบบเมือพลั
งงานหมุนเวียนมีสด
ั ส่วนทีเปลี



่ ความยืดหยุน
Flexibility power plant หมายถึง โรงไฟฟ้ าทีมี
่
่
่
่
โดยทีจะต ้องมีการเพิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าได ้ทันเวลาเมือพลั
งงานหมุนเวียนลดการผลิตลง
และสามารถรองรับภาระไฟฟ้ าโหลดตํ่าๆ ในบางเวลาได ้มากขึน้ หรือ
่ นระบบได ้ในเวลาทีเร็
่ วขึน้ ทังหมดนี
้
้ ้องมีการลงทุนเพิมเติ
่ ม
การเริมเดิ
จะต



Grid parity หมายถึง
กรณี ทต
ี่ ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนลดตํ่าลงมาจนกระทั่งเท่ากับต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ า
ของระบบสายส่ง



่
LCOE: Levelised Cost of Electricity ต ้นทุนเฉลียตลอดอายุ
โครงการโรงไฟฟ้ า หมายถึง
่ ตได ้ ดังนั้น การคํานวณ
ต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าตลอดอายุของโรงไฟฟ้ าหารด ้วยปริมาณไฟฟ้ าทีผลิ
่
่ อให ้เกิดต ้นทุนของการผลิตไฟฟ้ า เช่น
LCOE ของโครงการโรงไฟฟ้ าทัวไปต
้องพิจารณาทุกปัจจัยทีก่
่ น ต ้นทุนค่าก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า ต ้นทุนค่าการเดินเครือง
่
ต ้นทุนค่าทีดิ
้
งตลอดอายุของโรงไฟฟ้ า
ต ้นทุนราคาเชือเพลิ
่ ดขึนตลอดอายุ
้
โดยต ้นทุนทีเกิ
ของโรงไฟฟ้ าจะถูกปรับมูลค่าตามหลักการคิดมูลค่าเงินตามเวลา
่
่
(Time value of money) เพือสะท
้อนถึงต ้นทุนเฉลียตลอดอายุ
โครงการโรงไฟฟ้ า
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บทบาทความเปนไปไดของการกําหนดราคาคารบอนในกิจการไฟฟาของประเทศไทย
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร


่ ความต ้องการไฟฟ้ า
Merit order หมายถึง การควบคุมต ้นทุนในการผลิตไฟฟ้ า โดยเมือมี
่
่ ต ้นทุนตํ่าทีสุ
่ ดเป็ นลําดับแรก
การผลิตไฟฟ้ าจะเริมจากโรงไฟฟ้
าทีมี
และหากความต ้องการไฟฟ้ าลดลง
่
่ ต ้นทุนการผลิตสูงก่อนแล ้วจึงดําเนิ นการลดการเดินเครืองไฟฟ้
่
่
จะลดการเดินเครืองโรงไฟฟ้
าทีมี
าทีมี
ต ้นทุนตํ่าสุดเป็ นลําดับสุดท ้าย



้
PSH: Pump Storage for Hydro หมายถึง โรงไฟฟ้ าพลังนํ าแบบสู
บกลับ



่
Ramp rate หมายถึง อัตราการตอบสนองจากการเปลียนแปลงต่
างๆ ในการผลิตไฟฟ้ า
่
้
่
ซึงหากมีค่านี สูง ย่อมหมายถึงการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงต่างๆ ได ้เร็ว



VRE: Variable Renewable Energy หมายถึง
่ ความผันผวนจากหลายรูปแบบพลังงานหมุนเวียนโดยเป็ นร
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนทีมี
่
ะบบผลิตไฟฟ้ าทีออกแบบรองรั
บการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนหลายลักษณะในเวลาเดียวกัน
่ โดยทัวไปจะหมายถึ
่
และมีการตอบสนองทีดี
งการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ควบคูพ
่ ลังลม
่
่ ตได ้ทังในแง่
้
ซึงจะมี
ความผันผวนของไฟฟ้ าทีผลิ
ความสมํ่าเสมอและแปรตามช่วงเวลา
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