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รายงานสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 

ประเทศไทยมพีืน้ฐานทีพ่รอ้มกา้วไปสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าในอนาคต ทัง้นี ้หากมกีารนําแนวคดิ 

“การกาํหนดราคาคารบ์อน (Carbon Pricing)” 

มาพจิารณาจะชว่ยเรง่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปสู่การใชพ้ลงังานสะอาดในภาคการผลติไฟฟ้า 

ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารพึง่พาการใชเ้ช ือ้เพลงิฟอสซลิอย่างมากในการผลติไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม 

ประเทศไทยไดม้กีารใหค้าํมัน่ในการแสดงบทบาทเป็นสว่นหน่ึงของการแสดงความพยายามรว่มกบันาน

าชาตใินการลดกา๊ซเรอืนกระจกผ่าน “เป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ (Nationally 

Determined Contribution: NDC)” รวมถงึไดม้กีารจดัทํา 

“แผนทีนํ่าทางการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC 

Roadmap)”ประเทศไทยยงัอยู่ระหว่างการเตรยีมการในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารเปลีย่นแป

ลงสภาพภมูอิากาศ 

ซึง่การรเิร ิม่ใหม้กีารกาํหนดราคาคารบ์อนจะชว่ยเรง่ใหม้กีารเปลีย่นผ่านไปสู่การใชพ้ลงังานทีม่คีารบ์อ

นตํ่าโดยเฉพาะในภาคการผลติไฟฟ้า 

โดยการนําราคาคารบ์อนเขา้ไปพจิารณาในราคาไฟฟ้าจะทําใหเ้กดิแรงจงูใจในการเปลีย่นจากการผลิ

ตไฟฟ้าทีใ่ชเ้ช ือ้เพลงิฟอสซลิเป็นหลกั 

รายงานศกึษาฉบบันีจ้ดัทําขึน้จากพืน้ฐานความเขา้ใจในโครงสรา้งตลาดซือ้ขายไฟฟ้ารวมถงึนโยบาย

ทีส่ําคญัในการพฒันากจิการไฟฟ้าของไทย 

โดยไดป้ระเมนิบทบาทความเป็นไปไดข้องการนําราคาคารบ์อนมาใชใ้นการลดกา๊ซเรอืนกระจกโดยเน้

นทีก่า๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

รวมถงึการสง่เสรมิการเปลีย่นแปลงไปสู่พลงังานสะอาดในภาคผลติไฟฟ้าของไทย 

และอธบิายถงึบทบาททีแ่ฝงอยู่ของราคาคารบ์อนต่อตน้ทุนของการเดนิระบบ (Operation cost) 

และราคาจาํหน่ายไฟฟ้า 

โดยรายงานฉบบันีถ้อืเป็นส่วนหน่ึงภายใตก้รอบการศกึษาดา้นการออกแบบนโยบายเพือ่รองรบัการเป

ลีย่นแปลงไปสู่การใชพ้ลงังานสะอาดและการบรรเทาปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทย 

ทีท่างทบวงการพลงังานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) 

ไดใ้หก้ารสนับสนุนในการดาํเนินการแก ่องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

หรอื อบก. 

การวเิคราะหด์ําเนินการภายใตแ้บบจาํลองเชงิลกึดา้นตน้ทุนการผลติไฟฟ้า 

โดยศกึษาผลกระทบของราคาคารบ์อนทีม่ตีอ่การเดนิระบบผลติพลงังานไฟฟ้าของไทยและกาํหนดใหปี้

ปลายแผนคอื พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)  เพือ่ใหต้รงกบัปีปลายแผนของแผน NDC ของประเทศ 

โดยมภีาพฉาย (Scenario) รวม 2 กลุม่ภาพฉายเกีย่วกบัภาคผลติไฟฟ้าของไทย 

แต่ละภาพฉายประกอบไปดว้ย 4 สมมุตฐิานจากการกาํหนดราคาคารบ์อนทีแ่ตกต่างกนั 
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ซึง่ราคาคารบ์อนนํามาจากการประเมนิราคาคารบ์อนของประเทศไทยและการศกึษาราคาคารบ์อนในระ

ดบันานาชาตริวมทัง้สิน้ 4 ราคา คอื 0 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(tCO2), 10 

เหรยีญสหรฐัต่อ tCO2 (320 บาทต่อ tCO2), 30 เหรยีญสหรฐัต่อ tCO2 (960 บาทตอ่ tCO2) และ 40 

เหรยีญสหรฐัต่อตนั CO2 (1,280 บาทตอ่ตนั CO2) กลุ่มภาพฉายแรกคอื กลุ่มภาพฉาย PDP (PDP 

Scenario) จะใชข้อ้มูลจากแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของกระทรวงพลงังาน (PDP2018 Revision 

01) ส่วนกลุ่มภาพฉายทีส่อง คอืกลุ่มภาพฉายกรณีกจิการไฟฟ้ามคีวามยดืหยุ่น (Flex scenario) 

ซึง่เป็นตวัแทนของความกา้วหนา้ในกจิการไฟฟ้าในอนาคตทีม่คีวามยดืหยุ่นทีส่งูขึน้ในปี พ.ศ. 2573 

ทัง้ดา้นเทคนิคและดา้นการออกแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและเช ือ้เพลงิ 

และมสีดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการผลติไฟฟ้ามากขึน้ในภาคการผลติไฟฟ้า 

ผลการศกึษาทีส่าํคญั (Key findings) 

ราคาคารบ์อนทีเ่หมาะสมเพือ่การลดกา๊ซเรอืนกระจกอย่างมปีระสทิ
ธภิาพ 
โดยการสรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นเชือ้เพลงิสาํหรบัการ
ผลติไฟฟ้าของประเทศ 

ผลของแบบจาํลองไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า 

ราคาคารบ์อนมผีลตอ่การลดกา๊ซเรอืนกระจกในภาคการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 

โดยสง่ผลใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทีม่คี่าความเขม้ขน้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอื

นกระจกสูงไปสู่การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทีม่คี่าความเขม้ขน้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีต่ํ่ากว่า 

(Higher to lower emission intensity) 

เน่ืองจากราคาคารบ์อนจะส่งผลใหต้น้ทุนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทีม่คีวามเขม้ขน้ในการปล่อยกา๊

ซเรอืนกระจกสูงมตีน้ทุนทีสู่งขึน้ และม ีMerit order ในลําดบัทีต่ํ่าลง 

นําไปสู่การถกูลดลาํดบัการถูกเรยีกเพือ่เขา้สู่ระบบผลติไฟฟ้าของประเทศในเชงิเศรษฐศาสตร ์

(Economic dispatch) ในทา้ยทีสุ่ด   

ภายใตก้ารกาํหนดสดัสว่นเช ือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า หากกาํหนดราคาคารบ์อนทีเ่หมาะสม 

จะส่งผลใหก้ารเดนิระบบมกีารเปลีย่นเช ือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถา่นหนิไปสู่โรงไฟฟ้ากา๊

ซธรรมชาต ิซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการลดกา๊ซเรอืนกระจกลงอย่างชดัเจน ซึง่ราคาทีเ่หมาะสมดงักล่าวน้ัน 

จากแบบจาํลองในการศกึษานีจ้ะตอ้งเร ิม่ตน้ทีป่ระมาณ 30 เหรยีญสหรฐัต่อ tCO2 

(960 บาทตอ่ tCO2) ในปี พ.ศ. 2573 จงึจะเร ิม่สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นเช ือ้เพลงิจากถ่านหนิ 

ซึง่เป็นเช ือ้เพลงิทีม่รีาคาตํ่าสดุแต่มกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูงสุด 

ไปสู่กา๊ซธรรมชาตซิ ึง่ราคาสงูกว่าแต่ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตํ่ากว่าประมาณครึง่หน่ึง 

และหากกาํหนดราคาคารบ์อนที ่40 เหรยีญสหรฐัตอ่ tCO2 (1,280 บาทต่อ tCO2) 
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ผลจากแบบจาํลองแสดงว่าการผลติไฟฟ้าประมาณ 23 พนัลา้นหน่วย (TWh) 

จะถูกเปลีย่นการผลติจากถา่นหนิเป็นกา๊ซธรรมชาต ิ

ซึง่จะสง่ผลใหล้ดกา๊ซเรอืนกระจกลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 11 หรอืคดิเป็น 13 ลา้นตนั CO2 ในปี พ.ศ. 

2573 ภายใต ้PDP Scenario 

การเปลีย่นจากการใชถ้่านหนิมาเป็นกา๊ซธรรมชาตดิงักล่าวขา้งตน้ ยงัจะสง่ผลให ้

ค่าภาพรวมความสามารถในการผลติไฟฟ้า (Overall capacity factor) 

ในภาพรวมของโรงไฟฟ้าถา่นหนิในระบบผลติไฟฟ้าลดตํ่าลง 

และอาจส่งผลใหส้ญัญาซือ้ขายถ่านหนิในปัจจบุนัตอ้งมกีารแกไ้ข  

ในโรงไฟฟ้าถ่านหนิบางแห่ง การดําเนินการปรบัปรงุประสทิธภิาพ (Retrofitting) 

การเปลีย่นวตัถุประสงคก์ารผลติ (Repurposing) 

หรอืการปลดระวางโรงไฟฟ้าถา่นหนิอาจจะเกดิการคุม้ทุนในการดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เมือ่ประเทศไทยมกีารพยากรณว์่าจะมกีารรกัษาระดบักาํลงัผลติสํารองทีสู่งกว่าค่ามาตรฐานของนานา

ชาต ิ

ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า (TWh) 
และการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด)์ 
ในภาพฉายสมมุตฐิาน PDP ในปี พ.ศ. 2573 

IEA 2020. All Rights Reserved. 
Source: IEA 
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การสง่สญัญาณราคาคารบ์อนทีม่เีสถยีรภาพ 
การกาํหนดราคาคารบ์อนจะชว่ยสง่เสรมิการดาํเนินการใหม้กีารใ
ชพ้ลงังานหมุนเวยีนมาทดแทนถา่นหนิได ้

เมือ่มกีารนําราคาคารบ์อนที ่30 เหรยีญสหรฐัตอ่ tCO2 หรอืสูงกว่า 

มาใชร้ว่มกบัการเพิม่การผลติพลงังานหมุนเวยีนทีม่คีวามผนัผวน (Variable Renewable Energy: 

VRE) และระบบทีม่กีารเพิม่ความยดืหยุ่น จะชว่ยเปลีย่นจากการใชถ้่านหนิไปสูก่ารยกระดบัของ VRE 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการลดกา๊ซเรอืนกระจกและอาจนําไปสูก่ารเปลีย่นรปูแบบของกจิการผ

ลติพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย จากผลการศกึษาในส่วนของ Flex scenario เมือ่เทยีบกบั PDP 

Scenario โดยไม่มกีารกาํหนดราคาคารบ์อน พบว่า การเพิม่ VRE 

เขา้ไปในสดัส่วนการผลติไฟฟ้าของ PDP2018 

พรอ้มกบัสมมุตฐิานการเพิม่ความยดืหยุ่นทัง้เชงิเทคนิคและความยดืหยุ่นของรปูแบบสญัญาต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง จะนําไปสู่การลดกา๊ซเรอืนกระจกลงไดป้ระมาณ 11 ลา้น tCO2 ในปี พ.ศ. 2573 (จาก 

116 เป็น 105 ลา้น tCO2) อย่างไรก็ตาม 

ดว้ยราคาตน้ทุนการเดนิระบบของกา๊ซธรรมชาตทิีสู่งกว่าถ่านหนิใน พ.ศ. 2573 

โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้ากงัหนัแกส๊แบบพลงัความรอ้นรว่ม (Combined Cycle Gas Turbine: 

CCGT) ซึง่มกีารกาํหนดเดนิระบบแลว้ตาม PDP หากจะใหม้กีารเพิม่เตมิ VRE 

เขา้ไปในระบบผลติไฟฟ้าโดย “ไม่ม”ี การกาํหนดราคาคารบ์อน 

จะส่งผลใหก้ารผลติไฟฟ้าเปลีย่นรปูแบบจากกา๊ซธรรมชาตมิาสู ่VRE 

โดยการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิจะไดร้บัผลกระทบในการผลติไฟฟ้าทีต่ํ่ามาก 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การกาํหนดราคาคารบ์อนพรอ้มกบัการเพิม่สดัส่วน VRE 

จงึจะไปชว่ยลดชอ่งวา่งดา้นราคาของกา๊ซธรรมชาตแิละถา่นหนิใหแ้คบลง 

อนัจะนําไปสู่การเปลีย่นจากถา่นหนิเป็น VRE 

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและลดการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถา่นหนิทีม่คีวามเขม้การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกร

ะจกสูงได ้ดงัน้ัน ในสมมุตฐิานการกาํหนดราคาคารบ์อนที ่40 เหรยีญสหรฐั 

ควบคู่ไปพรอ้มกบัการเพิม่ความยดืหยุ่นของระบบไฟฟ้าและการเพิม่ VRE เขา้สู่ระบบอกี 15 GW 

จะนําไปสู่การลดกา๊ซเรอืนกระจกไดถ้งึ 26 ลา้น tCO2 เมือ่เทยีบกบั PDP Scenario 

ทีไ่ม่ไดก้าํหนดราคาคารบ์อนใน พ.ศ. 2573 ในขณะที ่หากทําการเปรยีบเทยีบระหว่างกรณี PDP 

Scenario ทีม่กีารกาํหนดราคาคารบ์อนที ่40 เหรยีญสหรฐั (แต่ระบบไม่เพิม่ความยดืหยุ่น) กบักรณี 

Flex scenario มกีารกาํหนดราคาคารบ์อนที ่40 เหรยีญสหรฐัเชน่กนั จะพบว่ากรณี Flex scenario 

จะชว่ยลดกา๊ซเรอืนกระจกลงไดม้ากกวา่ PDP Scenario 

ในระดบัการกาํหนดราคาคารบ์อนทีเ่ท่ากนันีอ้นัเน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของพลงังานหมุนเวยีนทีผ่นัผว

น และการลดลงของการผลติไฟฟ้าจากฟอสซลิน่ันเอง 
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ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า (TWh) 
และการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด)์ 
ในภาพฉายสมมุตฐิาน PDP และสมมุตฐิานยดืหยุน่ในปี พ.ศ. 2573 

IEA 2020. All Rights Reserved. 
Source: IEA 

บนหลกัการคดิแบบ “ตน้ทุนเฉลีย่ตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า” (Levelized Cost of Energy: 

LCOE) ในสภาวะปกต ิ

คาดการณว์่าตน้ทุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานลมจะสามารถแขง่ขนัดา้นราค

ากบัโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ของไทยได ้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นตน้ไป 

แต่หากมนีโยบายกาํหนดราคาคารบ์อนในปัจจบุนัจะเป็นส่วนชว่ยในการเรง่ใหถ้งึจดุทีต่น้ทุนการผลติไ

ฟฟ้าของโรงไฟฟ้า VRE และ โรงไฟฟ้าฟอสซลิอยู่ในอตัราทีส่ามารถแขง่ขนักนัไดใ้นปี พ.ศ. 2564 

หรอื 2565 เป็นตน้ไป และยิง่หากมกีารกาํหนดราคาคารบ์อนที ่20 เหรยีญสหรฐัตอ่ tCO2 เพิม่เตมิ 

อาจจะยิง่ทําใหก้ารลงทุนในการสรา้งโรงไฟฟ้า VRE สามารถแขง่ขนัดา้นตน้ทุนได ้

โดยไม่เพยีงแต่การพจิารณาเทยีบ VRE กบัการลงทุนสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นแห่งใหม่เท่าน้ัน 

แต ่VRE 

ยงัจะมคีวามคุม้ทุนมากกว่าในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการผลติและซอ่มบํารงุสําหรบัโรงไฟฟ้าฟอสซลิทีม่อียู่เ

ดมิในปัจจบุนัในปี พ.ศ. 2573 อกีดว้ย 

โดยรายรบัทีไ่ดร้บัจากการกาํหนดราคาคารบ์อนอาจจะนําไปสนับสนุนใหม้กีารพฒันาเทคโนโลย ีVRE 

และเรง่ใหไ้ทยเปลีย่นแปลงไปสูก่ารใชพ้ลงังานสะอาดไดเ้รว็ขึน้ 

LCOE ไม่ใชอ่งคป์ระกอบเดยีวทีนํ่ามาพจิารณาการนํา VRE มาใช ้

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นยงัสามารถใหค้วามยดืหยุ่นรวมถงึเสรมิความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุ

ด (Peak demand) และความจาํเป็นในการบรกิารดา้นอืน่ๆ เพือ่สนับสนุนระบบสายส่ง 

จากการศกึษาของ IEA แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยยงัสามารถรองรบัการขยายการใช ้VRE 
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ไดม้ากกว่าแผนทีร่ะบุไวใ้น PDP โดยเพิม่ความยดืหยุ่นในเชงิเทคนิคและเชงิกรอบการทําสญัญา 

(Technical and contractual flexibility) (IEA, 2018, Thailand Renewable Grid 

Integration Assessment-Partner Country Series) 

เมือ่กาํหนดใหก้ระบวนการวางแผนจากส่วนกลางของไทยใหเ้กดิการพฒันาภาคการผลติไฟฟ้า 

การแนะนําใหม้กีารกาํหนดราคาคารบ์อนในลกัษณะราคาเงา (Shadow price) 

เขา้เป็นส่วนหน่ึงในแผนการผลติไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Integrated Planning) จะชว่ยใหก้ารใช ้

VRE ในไทยมกีารขยายตวัและเตบิโตได ้โดยจะทําใหร้าคาของ VRE 

มคีวามสามารถในการแขง่ขนัในตลาดไฟฟ้า ทัง้นี ้

ประเทศไทยควรพจิารณาดําเนินการปรบัเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจาก VRE 

ในการตัง้เป้าการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในการพจิารณารอบถดัไป 

การออกแบบแนวทางการกาํหนดราคาคารบ์อนทีเ่หมาะสมสามารถ
เพิม่ศกัยภาพการลดกา๊ซเรอืนกระจกไดโ้ดยไม่สง่ผลกระทบตอ่การ
เพิม่ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าอย่างมนียัสาํคญั 

แมก้ารกาํหนดราคาคารบ์อนจะส่งผลใหเ้กดิการลดกา๊ซเรอืนกระจก แต่ทีร่ะดบัราคา 30 หรอื 40 

เหรยีญสหรฐัต่อ tCO2 

ย่อมจะเป็นการเพิม่ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าใหส้งูขึน้จากตน้ทุนทีม่อียู่คอืตน้ทุนเช ือ้เพลงิ 

ตน้ทุนการผลติและบํารงุรกัษาในภาคการผลติไฟฟ้าอย่างเห็นไดช้ดัเมือ่เทยีบกบัราคาในปี พ.ศ. 2562  

อย่างไรก็ตาม จากผลการศกึษานีพ้บว่า ใน PDP Scenario ส่วนสมมุตฐิานที ่

“ไม่มกีารกาํหนดราคาคารบ์อน” 

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีม่ตีน้ทุนดาํเนินการถูกกว่าโรงไฟฟ้าฟอสซลิ (จากค่าเช ือ้เพลงิ) 

ส่งผลใหม้ ีVRE ซึง่จะชว่ยลดตน้ทุนดาํเนินการ (Operation cost) 

ของการผลติไฟฟ้าไทยลงไดจ้ากเดมิเฉลีย่ทีร่าคา 0.97 บาทต่อ kWh ในปี พ.ศ. 2562 ลงเหลอื 0.86 

บาทต่อ kWh ในปี พ.ศ. 2573 เมือ่ราคาคารบ์อนถกูนํามาพจิารณา 

ตน้ทุนรวมของการผลติไฟฟ้าจะสูงขึน้เน่ืองจากการเพิม่สงูขึน้ของตน้ทุนการผลติและบํารงุรกัษาในภา

คการผลติไฟฟ้า 

การนําราคาคารบ์อนที ่40 เหรยีญสหรฐัตอ่ tCO2 มาใช ้

จะทําใหผ้ลรวมของตน้ทุนการผลติและตน้ทุนคารบ์อนเพิม่ขึน้ 1.33 บาทต่อ kWh ใน PDP 

Scenario ในปี พ.ศ. 2573 ในขณะทีห่ากไม่รวมตน้ทุนราคาคารบ์อน ตน้ทุนการผลติจะสงูขึน้เพยีง 

0.06 บาทตอ่ kWh ในภาพฉายเดยีวกนั 

อนัเน่ืองมาจากผลของการเปลีย่นจากถ่านหนิมาสู่กา๊ซธรรมชาตทิีม่รีาคาทีสู่งกว่าน่ันเอง 

น่ันหมายความวา่ตน้ทุนราคาคารบ์อนในสมมุตฐิานนีจ้ะมสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 87 (หรอื 0.41 บาทต่อ 

kWh) ของตน้ทุนทีสู่งขึน้น่ันเอง 
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หากมกีารผลกัตน้ทุนคารบ์อนและตน้ทุนดําเนินการทีสู่งขึน้ขา้งตน้ไปสูผู่ใ้ชไ้ฟฟ้า 

ย่อมส่งผลใหร้าคาจาํหน่ายไฟฟ้าสูงขึน้ 

อย่างไรก็ตามผลกระทบดา้นราคาทีส่งูขึน้นีอ้าจมวีธิทีีจ่ดัการใหล้ดลงไดโ้ดยการออกแบบและปรบัเปลีย่

นกลไกการกาํหนดราคาคารบ์อนในภาคการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างระมดัระวงั 

ซึง่จากการสงัเกตผลทีส่ําคญัพบว่า ราคาทีเ่พิม่ขึน้นีส้ว่นใหญม่าจากราคาคารบ์อน 

ในขณะทีต่น้ทุนผลติไฟฟ้ามกีารเปลีย่นแปลงนอ้ยมากแมเ้มือ่เทยีบกบัการกาํหนดราคาคารบ์อนที ่40 

เหรยีญสหรฐัต่อ tCO2 

ทางเลอืกคอืการใหค้วามสําคญัในการนํารายไดจ้ากราคาคารบ์อนทีก่าํหนดกลบัมาใช ้(Revenue 

recycling) และนํามาจดัสรรใหม่ (Relocation) 

เพือ่ชว่ยจาํกดัผลกระทบในดา้นราคาคา่ไฟฟ้าตอ่ผูบ้รโิภคและนําไปสนับสนุนกจิกรรมทีข่บัเคลือ่นไปสู่

พลงังานสะอาดในระยะยาว 

นอกจากนีย้งัมแีนวคดิการออกแบบการจดัการคารบ์อนทีทํ่าไดใ้นลกัษณะอืน่ทีค่วรนํามาพจิารณา 

เชน่ 

การปรบัโครงสรา้งภาษีสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ไฟฟ้าหรอืปรบัเปลีย่นการกาํหนดราคาคารบ์อนแบบปันส่

วนไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ (Allocation scheme) 

เมือ่พจิารณาถงึโครงสรา้งภาคการผลติไฟฟ้าของไทย 

การกาํหนดราคาคารบ์อนสามารถดําเนินการไดโ้ดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เชน่ 

การนําราคาเงาของคารบ์อน (Implicit shadow carbon price) 

มาประกอบการตดัสนิใจในการสัง่การผลติไฟฟ้า (Dispatch decision) 

ขนานไปกบัการนําราคาคารบ์อนไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจสัง่การผลติไฟฟ้าโดยตรง (Explicit 

case) ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม ราคาเงา คอื ตน้ทุนสมมุต ิ(Hypothetical cost) 

ทีจ่ะนํามาใชใ้นกระบวนการวางแผนเพือ่ชว่ยใหธ้รุกจิน้ันๆ 

สามารถรวมตน้ทุนคารบ์อนเขา้ไปสู่ตน้ทุนรวมในชว่งการลงทุนกจิการไฟฟ้า 

และรวมถงึนําไปประกอบในตน้ทุนดําเนินการโดยไม่ไดม้คี่าใชจ้า่ยจรงิเกดิขึน้ 

ทัง้นีก้ารนําตน้ทุนเงาของคารบ์อนไปใชจ้ะชว่ยลดผลกระทบของราคาทีเ่พิม่สูงขึน้ในทนัทจีากตน้ทุนคา

รบ์อนจรงิ 

และทําใหภ้าคธรุกจิมชีว่งเวลาในการเตรยีมการเพือ่ปรบัไปสู่การผลติพลงังานทีส่ะอาดในอนาคตไดอ้ย่

างเหมาะสมและราบร ืน่ อย่างไรก็ตาม จดุดอ้ยของการใชร้าคาเงาคารบ์อน คอื 

จะไม่สามารถสรา้งรายรบัจรงิจากการกาํหนดราคาคารบ์อนใหก้บัรฐับาลได ้

ขอ้เสนอแนะเชงิลกึดา้นนโยบาย (Policy insights) 
ประเทศไทยไดแ้สดงถงึความตัง้ใจในดา้นการมุ่งลดกา๊ซเรอืนกระจกและมปีระสบการณก์ารนํากลไกรา

คาคารบ์อนทีห่ลากหลายมาใช ้

การใชแ้นวคดิราคาคารบ์อนในภาคการผลติไฟฟ้าถอืเป็นส่วนทีจ่ะมศีกัยภาพสงูในการลดกา๊ซเรอืนกร

ะจก ซึง่เป็นภาคทีม่กีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสูงสุดของประเทศ 
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ทัง้นีก้ารนําราคาคารบ์อนเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนการผลติไฟฟ้า 

รวมกบัการกระจายแรงผลกัดนัจากตลาดไฟฟ้าเพือ่ใหม้กีารตดัสนิใจในการลดตน้ทุนรวมของการผลติ

ไฟฟ้าโดยคาํนึงถงึตน้ทุนทางสงัคมของประเทศไทยและกรอบการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมาประกอบ 

ซึง่แน่นอนว่าการกาํหนดราคาคารบ์อนจะบรรลุผลสาํเรจ็ไดจ้ะตอ้งมกีารออกแบบแนวคดิโดยพจิารณา

ถงึองคป์ระกอบและคณุลกัษณะของโครงสรา้งอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพือ่ใหส้ามารถนําราคาคารบ์อนไปใ

ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการลดกา๊ซเรอืนกระจกและลดตน้ทุนรวม 

รวมถงึลดการกระจายตวัของผลกระทบของการดาํเนินการภาคการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยมลีกัษ

ณะสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบราคาคารบ์อน ดงันี ้

 เป็นกจิการทีถ่กูกาํกบั (Regulated) โดยผา่นระบบผูซ้ ือ้รายเดยีว (Enhanced single buyer) 

และมคีูแ่ขง่ทีจ่าํกดั 

 มกีารใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั 

โดยการนําเขา้กา๊ซธรรมชาตใินสดัสว่นทีส่ง่ผลตอ่ขอ้กงัวลทีเ่พิม่ขึน้ในดา้นความมั่นคงทางพลงังาน 

 มรีะบบสายสง่ทีม่คีวามยดืหยุน่ทีส่ามารถรองรบัทางดา้นเทคนิคในการบูรณาการพลงังานหมุนเวยีนเ

ขา้มาสูร่ะบบ 

 มสีดัสว่นปรมิาณสาํรองไฟฟ้าทีส่งู 

ซึง่อาจหมายถงึการมปีรมิาณการผลติไฟฟ้าทีส่งูเกนิกวา่ความตอ้งการไฟฟ้า 

เมือ่พจิารณาลกัษณะเฉพาะขา้งตน้ของระบบไฟฟ้าไทย 

รวมถงึพบวา่ไม่สามารถกาํหนดนโยบายเพยีงนโยบายเดยีวทีส่ามารถนําไปสูค่วามสําเรจ็ในเป้าหมายด ้

านความยัง่ยนืได ้การเสนอกลุม่นโยบายตอ่ไปนี ้

จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนําไปใชอ้ย่างสอดคลอ้งและควบคูก่นั 

 การกาํหนดราคาคารบ์อนในระดบัทีเ่หมาะสมจะสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิการลดการผลติไ

ฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถา่นหนิและกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนดา้นพลงังานหมุนเวยีน 

สง่ผลใหเ้กดิการเขา้สูก่ารผลติไฟฟ้าแบบคารบ์อนตํ่าในประเทศไทยไดเ้รว็ขึน้ 

 การออกแบบกลไกราคาคารบ์อนพรอ้มกบัมาตรการใหม่ๆ 

จะตอ้งมกีารคํานึงถงึราคาจาํหน่ายไฟฟ้าทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อผูบ้รโิภคโดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามออ่นไ

หวและไดร้บัผลกระทบสงูจากราคาไฟฟ้าทีส่งูขึน้  

 ควรเพิม่ความยดืหยุน่ทางไฟฟ้า ทัง้ดา้นราคาไฟฟ้า รปูแบบสญัญาซือ้ขายและบรกิารต่างๆ 

ทีผ่อ่นปรนขึน้ 

การเพิม่ความยดืหยุน่ทางเทคนิคจะสง่ผลตอ่การลดตน้ทุนการดาํเนินการในภาพรวมอยา่งมนัีย

สาํคญั ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการลดผลกระทบดา้นตน้ทุนทีเ่กดิจากการมรีาคาคารบ์อนลงไดบ้างสว่น 

ระบบทีย่ดืหยุน่ขึน้ดงักลา่วนี ้ยงัจะชว่ยสนับสนุนใหเ้กดิการบูรณาการการกาํหนดให ้VRE 

ในภาคผลติไฟฟ้าในภาพรวมไดอ้กีดว้ย 

 การนํารายไดจ้ากราคาคารบ์อนทีก่าํหนดกลบัมาใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพจะชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่น

ไปสูพ่ลงังานสะอาดไดเ้รว็ยิง่ขึน้และลดผลกระทบทางสงัคมทีเ่กดิจากการกาํหนดราคาคารบ์อนได ้

รายไดท้ีไ่ดจ้ากราคาคารบ์อนนีค้วรออกแบบใหก้ลบัไปสูผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าผา่นการลดภาษีสว่นบุคคลหรื

อภาษอีงคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ํ่าหรอืองคก์รขนาดเล็ก 
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นอกจากนีย้งัสามารถนํารายไดจ้ากราคาคารบ์อนไปใชใ้นการสนับสนุนมาตรการหรอืเทคโนโลยเี

พือ่ชว่ยลดตน้ทุนระยะยาวในการเปลีย่นผ่านไปสูก่ารใชพ้ลงังานสะอาด 

กลไกทีใ่ชใ้นการสง่ผ่านรายไดจ้ากราคาคารบ์อนไปสูป่ระชาชนจะทําใหเ้กดิการทาํงานของกลไก

การกาํหนดราคาคารบ์อนทีเ่รว็ขึน้และลดความทา้ทายจากทางการเมอืง 

 การพจิารณานําแนวคดิราคาเงาของคารบ์อนมาใชป้ระกอบในแนวทางการตดัสนิใจสัง่การผลติไ

ฟฟ้า เพือ่ใชค้วบคู่กบั Explicit price ทีต่ํ่าลงของราคาคารบ์อน 

เพือ่ลดขอ้กงัวลในเร ือ่งตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ในภาคผลติไฟฟ้า 

การใชร้าคาเงาดงักลา่วยงัจะชว่ยปรบัรปูแบบการผลติของโรงไฟฟ้า (Generation profiles) 

ใหเ้หมาะสม (Optimise) ภายใตก้ารมคีวามเขม้ขน้ของคารบ์อนในแต่ละโรงไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 

รวมถงึไม่เกดิค่าใชจ้า่ยดา้นราคาคารบ์อนจรงิอกีดว้ย กลา่วไดว้า่ 

การดําเนินการในลกัษณะการเปลีย่นผ่านจากราคาเงาไปสูก่ารกาํหนดราคาคารบ์อนจรงิแบบตอ่เ

น่ืองแตค่อ่ยเป็นค่อยไปน้ัน 

จะทําใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบสามารถควบคุมผลกระทบดา้นตน้ทุนราคาไดอ้ยา่งราบร ืน่ขึน้ตลอ

ดชว่งการดาํเนินการ 

 การออกแบบกลไกราคาคารบ์อนควรดําเนินการไปพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของแผนระบบผลติไฟฟ้

า การเดนิระบบการผลติ 

และกฎระเบยีบเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของเคร ือ่งมอืการกาํหนดราคาคารบ์อนและนําไปสูก่ารเปลีย่น

ผ่านไปยงัพลงังานทีส่ะอาดได ้ 

 ใหค้วามสาํคญักบัการผลติไฟฟ้าทีม่กีารเดนิระบบโดยใชโ้รงไฟฟ้าฟอสซลิทีส่ามารถสัง่การตามต ้

องการได ้(Dispatchable fossil-fuel plants) 

เพือ่ใหม้คีวามยดืหยุน่และมกีารบรกิารเสรมิความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (Ancillary services) 

และหากมสีญัญาณดา้นราคาทีเ่หมาะสมจะชว่ยกระตุน้ใหโ้รงไฟฟ้าถา่นหนิมกีารผลติไฟฟ้าลดตํ่า

ลงอยา่งรวดเรว็ 

การบรกิารเสรมิความมั่นคงในระบบไฟฟ้ายงัจะชว่ยรบัประกนัใหเ้กดิความมั่นคงและเพิม่ความน่าเ

ชือ่ถอืไดข้องระบบในชว่งทีม่กีารลดมลพษิโดยการเดนิโรงไฟฟ้าถา่นหนิใหน้อ้ยลง 

การดําเนินการเชน่นีจ้ะทําใหเ้กดิการผลกัดนัในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ (Retrofitting) 

ของโรงไฟฟ้าถา่นหนิและยงัเป็นกลยทุธห์น่ึงในการปลดโรงไฟฟ้าถา่นหนิออกจากระบบโดยมคีวา

มคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรอ์กีดว้ย 

 แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของไทย (PDP) 

ไดก้าํหนดบทบาทการพฒันากจิการไฟฟ้าของประเทศ และการเพิม่สดัสว่น VRE ใน PDP 

จะชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนผา่นการสง่สญัญาณเชงิการเมอืงทีช่ดัเจนได ้

หากมกีารนําแนวคดิการกาํหนดราคาเงาสะทอ้นการกาํหนดราคาคารบ์อนเขา้สูก่ารบูรณาการทา

งแผนในการจดัทํา PDP ฉบบัถดัไป จะยิง่สง่ผลใหเ้กดิผลประโยชนต์อ่ VRE 

ทีช่ดัเจนภายใตก้รอบการคํานึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

และจะเรง่ใหป้ระเทศไทยมกีารสนับสนุนการดําเนินการ VRE ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

คุม้คา่การลงทุนและสามารถแขง่ขนัไดภ้ายในประเทศ การบูรณาการแผนผลติไฟฟ้า 

(Integrated planning) ทีค่ํานึงถงึทัง้ดา้นความตอ้งการใชแ้ละการผลติไฟฟ้า การสง่จา่ย 

และการจาํหน่ายไฟฟ้า รวมถงึการพจิารณาตําแหน่งทีต่ ัง้และรปูแบบการผลติไฟฟ้าจาก VRE 
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จะชว่ยรกัษาระดบัความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการขยายตวัของ VRE 

พรอ้มกบัการผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตไิดอ้ยา่งตอ่เน่ืองควบคู่กนั  

ประมวลศพัทโ์ดยย่อ 
 Ancillary Services หมายถงึ การบรกิารเสรมิความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 

ซึง่การบรกิารเสรมิความมั่นคงในระบบไฟฟ้าคอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาความมั่นคงในระ

บบผลติและระบบสง่ไฟฟ้า เชน่ กาํลงัไฟฟ้าสาํรองพรอ้มจา่ย (Spinning reserves) 

และการควบคุมความถี ่(Frequency regulation)  

 BESS: Battery Energy Storage System หมายถงึ ระบบแบตเตอร ีก่กัเก็บพลงังาน 

 Capacity Factor หมายถงึ 

อตัราสว่นของพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้อ่ปีตอ่ขนาดกาํลงัการผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าน้ันๆ 

 Dispatchable มคีวามหมายคอื เมือ่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูจนเกนิปรมิาณไฟฟ้าทีม่อียู ่

จะตอ้งมโีรงไฟฟ้าทีส่ามารถเรยีกใหเ้ดนิเคร ือ่งเพือ่ผลติและจา่ยไฟฟ้าไดใ้นทนัท ี

และในปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ 

โรงไฟฟ้าประเภทนีท้ีจ่ะเสรมิความมั่นคงไดจ้งึเป็นโรงไฟฟ้าประเภททีเ่รยีกวา่ Dispatchable 

คอืสัง่ใหผ้ลติไดต้ามเวลาและปรมิาณทีต่อ้งการ 

 DR: Demand response หมายถงึ การตอบสนองดา้นโหลดหรอืภาระการใชไ้ฟฟ้า 

ซึง่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟ (End user) 

จากรปูแบบการใชป้กต ิเพือ่ตอบสนองต่อราคาค่าไฟฟ้าหรอืความตอ้งการอืน่ๆ ในชว่งเวลาต่างๆ 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการลดความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Demand) 

อนัจะเป็นประโยชนต์่อการจดัการสภาวะวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้า 

 Flexible gird หมายถงึ ระบบสายสง่ไฟฟ้าทีม่คีวามยดืหยุน่ 

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและเชือ่มตอ่ระบบหรอืเครอืขา่ยต่างๆ ไดท้นัเวลา 

โดยเฉพาะการเขา้ระบบหรอืออกระบบเมือ่พลงังานหมุนเวยีนมสีดัสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 Flexibility power plant หมายถงึ โรงไฟฟ้าทีม่คีวามยดืหยุน่ 

โดยทีจ่ะตอ้งมกีารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าไดท้นัเวลาเมือ่พลงังานหมุนเวยีนลดการผลติลง 

และสามารถรองรบัภาระไฟฟ้าโหลดตํ่าๆ ในบางเวลาไดม้ากขึน้ หรอื 

การเร ิม่เดนิระบบไดใ้นเวลาทีเ่รว็ขึน้ ทัง้หมดนีจ้ะตอ้งมกีารลงทุนเพิม่เตมิ 

 Grid parity หมายถงึ 

กรณีทีต่น้ทุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนลดตํ่าลงมาจนกระทั่งเทา่กบัตน้ทุนการผลติไฟฟ้า

ของระบบสายสง่ 

 LCOE: Levelised Cost of Electricity ตน้ทุนเฉลีย่ตลอดอายโุครงการโรงไฟฟ้า หมายถงึ 

ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าตลอดอายขุองโรงไฟฟ้าหารดว้ยปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้ดงัน้ัน การคํานวณ 

LCOE ของโครงการโรงไฟฟ้าทัว่ไปตอ้งพจิารณาทุกปัจจยัทีก่อ่ใหเ้กดิตน้ทุนของการผลติไฟฟ้า เชน่ 

ตน้ทุนค่าทีด่นิ ตน้ทุนค่ากอ่สรา้งโรงไฟฟ้า ตน้ทุนค่าการเดนิเคร ือ่ง 

ตน้ทุนราคาเชือ้เพลงิตลอดอายขุองโรงไฟฟ้า 

โดยตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ตลอดอายขุองโรงไฟฟ้าจะถกูปรบัมูลคา่ตามหลกัการคดิมูลคา่เงนิตามเวลา 

(Time value of money) เพือ่สะทอ้นถงึตน้ทุนเฉลีย่ตลอดอายโุครงการโรงไฟฟ้า 



บทบาทความเปนไปไดของการกําหนดราคาคารบอนในกิจการไฟฟาของประเทศไทย 

รายงานสรุปสําหรบัผูบริหาร 
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 Merit order หมายถงึ การควบคุมตน้ทุนในการผลติไฟฟ้า โดยเมือ่มคีวามตอ้งการไฟฟ้า 

การผลติไฟฟ้าจะเร ิม่จากโรงไฟฟ้าทีม่ตีน้ทุนตํ่าทีส่ดุเป็นลาํดบัแรก 

และหากความตอ้งการไฟฟ้าลดลง 

จะลดการเดนิเคร ือ่งโรงไฟฟ้าทีม่ตีน้ทุนการผลติสงูกอ่นแลว้จงึดําเนินการลดการเดนิเคร ือ่งไฟฟ้าทีม่ี

ตน้ทุนตํ่าสดุเป็นลาํดบัสดุทา้ย 

 PSH: Pump Storage for Hydro หมายถงึ โรงไฟฟ้าพลงันํา้แบบสบูกลบั 

 Ramp rate หมายถงึ อตัราการตอบสนองจากการเปลีย่นแปลงต่างๆ ในการผลติไฟฟ้า 

ซึง่หากมคี่านีส้งู ยอ่มหมายถงึการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ไดเ้รว็  

 VRE: Variable Renewable Energy หมายถงึ 

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทีม่คีวามผนัผวนจากหลายรปูแบบพลงังานหมุนเวยีนโดยเป็นร

ะบบผลติไฟฟ้าทีอ่อกแบบรองรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนหลายลกัษณะในเวลาเดยีวกนั

และมกีารตอบสนองทีด่ ีโดยทั่วไปจะหมายถงึการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยค์วบคูพ่ลงัลม 

ซึง่จะมคีวามผนัผวนของไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัง้ในแง่ความสม่ําเสมอและแปรตามชว่งเวลา 
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