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คำนิยม 

 ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ใน จุลสารพลังงานทดแทนฉบับที่ 1 ว่าฉบับที่ 2 นี้ คณะทำงานฯ จะ

นำเอากรณีการพัฒนาและใช้งานพลังงานไฮโดรเจนของประเทศญี่ปุ่นมาให้พี่ๆน้องๆเรา ชาว 

พพ. ได้อ่านกัน อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ ได้รับความกรุณาจาก ท่านอธิบดี ช่วยให้มุมมองว่า 

เมื่อเราได้พูดถึงนโยบายพลังงานของประเทศต่างๆไปแล้ว ก็ควรจะมาวิเคราะห์นโยบายพลังงาน

ของประเทศไทยด้วย คณะทำงานฯ จึงขอแทรกเรื่องนโยบายพลังงานมาเป็นฉบับที่ 2 และเลื่อน

เรื่องราวของพลังงานไฮโดรเจนไปในฉบับหน้านะครับ สำหรับฉบับนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

นโยบายการพัฒนาเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 การพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุผลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น 

มีสิ่งที่ควรดำเนินงานใน 3 ส่วนหลัก คือ การผลิตพลังงานหมุนเวียน การขนส่งพลังงาน

หมุนเวียน และการใช้และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการ

ผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ขับเคลื่อนโดยแผน AEDP ส่วนการใช้และส่งเสริมการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดยแผน EEP ซึ่งจะเกี่ยวพันกับภาค

อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอีกภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกเป็นจำนวนมาก การกำหนดราคา

คาร์บอนก็เป็นอีกแนวทางในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าอนาคต

พลังงานไทยฝากไว้กับพีๆน้องๆเราทุกคนนะครับ 

คณะทำงานฯ 

มิถุนายน 2564 

    

จุลสารพลังงานทดแทน        ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน  2664                   2



สารบัญ 

หัวข้อ หน้า
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การลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศไทยภายในปี 2050:  

การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยมาจาก ภาคพลังงานเป็นหลัก ซึ่ง

ประกอบไปด้วย การผลิตไฟฟ้า การขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร และที่อยู่อาศัย ดังนั้น 

นโยบายพลังงานจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบ 

UNFCCC นโยบายพลังงานทดแทนมุ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และในส่วน

ของแผนอนุรักษ์พลังงานมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขณะเดียวกันก็

ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลด้วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะได้ประโยชน์หลาย

อย่างร่วมด้วย เช่น เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ บทความนี้จะมุ่ง

วิเคราะห์ ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระหว่างปี 2015-2050 โดยการใช้พลังงาน

ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้แผนพลังงานทางเลือกระยะยาว และ

พบว่าเพื่อให้ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 20% ภายในปี 2030 เป้าหมาย

ของแผนพลังงานทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงาน จะต้องทำให้ได้ 50% และ 75% ตาม

ลำดับ หรือไม่ก็แผนพลังงานทดแทน 75% และแผนอนุรักษ์พลังงาน 50% นโยบายที่ใช้เพื่อ

ให้บรรลุเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30% ภายในปี 2050 ประกอบด้วย ส่ง

เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยอย่าง CCS การโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การทำโซนนิ่งแหล่งชีวมวล 

และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ โดยแหล่งกำเนิดหลักมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผา

ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การทำลายป่า การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และ

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ภาคพลังงานเป็นแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก โดย

ปลดปล่อยผ่านการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยมีสถานการพลังงานในประเทศไทยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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1. สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย 

 ระหว่างปี 2000-2007 การใช้พลังงานรวมขั้นสุดท้ายในภาคธุรกิจ ประกอบไปด้วย 

ภาคขนส่ง อุตสาหกรรม อาคารและบ้านเรือน และภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 95.6% และใน

ช่วงเวลาเดียวกัน การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม คิดเป็น 3 ใน 4 

ของการใช้พลังงานในประเทศไทย สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และไฟฟ้า ในภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรม คิดเป็น 48.5% และ 21%  ตามลำดับ ในภาคการผลิตไฟฟ้า 2 ใน 3 ของ

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติ ในปี 2015 พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบ

สายส่ง 38.7 GW ประกอบไปด้วย 15 GW จาก EGAT 14.8 GW จากโรงไฟฟ้าเอกชนราย

ใหญ่ (IPP) 5.1 GW จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPPs) และ 3.3 GW นำเข้าจากต่างประเทศ 

2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า และ

แผนหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 กระทรวงพลังงานได้อัพเดท แผนพลังงานทางเลือก (AEDP2015) และ แผนอนุรักษ์

พลังงาน (EEP2015) ในปี 2015 โดยแผนนี้ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความมั่นคงด้าน

พลังงาน เศรษฐศาสตร์  และระบบนิเวศ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2015) มุ่งเน้นเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในขณะที่แผนพลังงานทางเลือก(AEDP2015) มุ่งเน้นส่งเสริม

การใช้แหล่งพลังงานทดแทนภายในประเทศ แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า (PDP2015) 

พิจารณาทั้งศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศ และการประหยัดพลังงาน และตั้งเป้า

หมายของพลังงานทดแทนที่ 30% และแผนหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น

ให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำภายในปี 2050 

 2.1. แผนพลังงานทางเลือก (AEDP2015) 

 แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกระยะยาว ระบุให้เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนตาม

ศักยภาพและเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% ขอ

ลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2036 โดยจะใช้ 3 มาตรการ คือการผลิตไฟฟ้า การ

ผลิตความร้อน และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แผนAEDP2015 ตั้งเป้า ไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน 20% หรือ 19.6 GW ในปี 2036 ซึ่งสอดคลองกับแผน
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พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP2015 โดยมีแหล่งพลังงานหมุนเวียน 6 ชนิด 

ขยะ ไฟฟ้าพลังน้ำ ชีวะมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม และพลังงานแสง

อาทิตย์ สัดส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าพลังน้ำ ชีวะมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ 

17%, 28%, และ 30% ตามลำดับ 

• การผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน ในประเทศไทยมีการใช้ความร้อน

ในครัวเรือน อาคาร และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติและ LPG 

แผน AEDP มีเป้าทดแทนความต้องการใช้ความร้อนด้วยพลังงาน

หมุนเวียน37% ในปี 2036 ซึ่งแหล่งพลังงานหลักมาจาก ขยะ ชีวะมวล 

ก๊าซชีวะภาพ ไม้โตเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ โดยความร้อนจากชีวะมวล

และก๊าซชีวภาพคิดเป็น 80% ของการผลิตความร้อนทั้งหมด ความร้อน

จากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ถูกโปรโมทสู่ครัวเรือน และภาค

อุตสาหกรรม ผ่าน 3 เทคโนโลยีหลัก คือน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การ

อบแห้งด้วยแสงอาทิตย์ และการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  

• การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเหลว แผน AEDP2015 วางเป้าหมายการผลิตเชื้อ

เพลิงชีวภาพไว้ 25% ในปี 2036 โดยเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย

ประกอบไปด้วย ไบโอดีเซล และเอทานอล ในปี 2036 สัดส่วนของเชื้อ

เพลิงชีวะภาพจะเป็นไบโอดีเซล 50% เอทานอล 24% ไบโอมีเทนอัด 23% 

และอื่นๆอีก 3% 

 2.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP2015) 

  แผนอนุรักษ์พลังงาน2015 ได้ถูกปรับปรุงมาจากแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับที่ 1 ในปี 

2011 เป้าหมายของแผน EEP2015 ต้องการลดลง 30% ในปี 2036 เมื่อเทียบกับความเข้ม

ของการใช้พลังงานปี 2010 มาตรการของแผนอนุรักษ์พลังงานจะใช้กับ 4 ภาคส่วน

เศรษฐกิจหลัก คือ ภาคขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร และที่อยู่อาศัย แผนอนุรักษ์พลังงานมี 3 

กลยุทธ์ หลักคือ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ และภาคส่งเสริมผ่านการอุดหนุน ในปี 2036 เป้า

หมายการประหยัดไฟฟ้าในแผนอนุรักษ์พลังงานเท่ากับ 89,672 GWh การประหยัด

พลังงานรวม 51,700 ktoe โดยภาคขนส่งจะมีสัดส่วนการประหยัดพลังงานที่มากที่สุด 

58% ภาคอุตสาหกรรม 28% อาคาร 9% และที่อยู่อาศัย 4%  
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 2.3 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP2015) 

 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

21.6 GW (12.6 GW จากแหล่งพลังงานภายในประเทศ และ 9.5 GW จากการนำเข้าจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน) ในแผนได้กำหนดให้ในปี 2036 มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 70.3 GW 

ประกอบไปด้วยกำลังผลิตในปี 2014 37.6 GW และ กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ 57.5 GW ซึ่ง

กำลังผลิตใหม่ผลิตมาจาก พลังงานหมุนเวียน 21.6 GW โคเจนเนอเรชั่น 4.1 GW คอมไบน์

ไซเคิล 17.5 GW ถ่านหิน 12.1 GW และอื่นๆอีก 2.1 GW  

 ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปรับปรุง PDP2018 สัดส่วนเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มา

จากฟอสซิล คือก๊าซธรรมชาติ 53% ถ่านหิน 12%  ถึงแม้ว่าเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนใน PDP2018 จะเพิ่มเป็น 40% ของการผลิตไฟฟ้าในปี 2036 การนำเข้า

คิดเป็น 11% ซึ่งสูงกว่าแผน PDP2015 ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า แผน PDP2018 จะไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บทความนี้ได้

อ้างอิงแผนปี 2015 เนื่องจาก NDC ฉบับแรกของประเทศไทยที่ส่ง UNFCCC ได้อ้างอิงจาก

แผน AEDP, EEP, และ PDP2015 

  

  

รูปที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนการผลิตพลังงานด้วยเชื้อเพลิงชนิดต่างๆของ PDP2015 และ 

PDP2018 
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 2.4 แผนหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 แผนหลักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (2015-2050) ได้ถูก

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ และ ยืด

หยุนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี 2050 โดยมีภารกิจในการสร้างความ

ยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผสมผสาน นโยบาย มาตรการ ของทุกภาค

ส่วน กำหนดกลไกเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การเติบโตของคาร์บอนต่ำ

ที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการใช้งานแผนหลักโดยการเพิ่มศักยภาพและจิตสำนึกของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ

ประยุกต์และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ UNFCCC 

 ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้น

ของระดับน้ำทะเลส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ป่าชายเลน ส่งผลให้การผสมพันธ์

ของสัตว์ทะเลลดน้อยลง ประเทศไทยได้เข้าร่วมความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น โครงการ 

CDM ซึ่งสนับสนุนโดยประเทศที่พัฒนาแล้ว โครงการ CDM ประกอบด้วย 66 โครงการ ที่

เกี่ยวข้องกับการรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก 14 Mt คาร์บอนเทียบเท่า  

 การต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ดำเนินการภายใต้ 

NAMA ตั้งแต่ได้ร่วมความตกลงพิธีสารเกียวโต ในปี 2014 ประเทศไทยได้เสนอแผนที่

นำทาง NAMA ในภาคพลังงานและขนส่ง เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7-20 

% จาก BAU ในปี 2020 จากการติดตามพบว่าเมื่อสิ้นปี 2015 ประเทศไทยสามารถลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16% จาก BAU  

 นอกจากนี้ ในการรักษาไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ภายใน

ศตวรรษนี้ ประเทศไทยได้เสนอ NDC ที่มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% 

เมื่อเทียบกับ BAU ภายในปี 2030 ในสาขาพลังงาน กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม การใช้

ผลิตภัณฑ์ และขยะ ทั้งนี้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถที่จะลดได้มากถึง 25% ในปี 2030 

ในกรณีที่มีการอุดหนุนทางการเงิน และมีการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยี 
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 ในปี 2013 ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานมีประมาณ 74% ของทั้งประเทศ 

ระหว่างปี 2000-2013 การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเท่ากับ 4% เพราะ

ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดมาจากภาคพลังงาน ดังนั้นนโยบายพลังงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์

ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายใน

การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานภายใต้ เป้าหมายของ NDC ฉบับแรกของ

ประเทศไทย ในปี 2030 และขยายไปถึงปี 2050 

4. วิธีการวิเคราะห์ 

ในบทความนี้ จะใช้ระบบวางแผนพลังงานทางเลือกในระยะยาว หรือ โมเดล LEAP เพื่อที่

จะประเมินเป้าหมายการบรรเทาผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในช่วง 

2015-2050 โดยมีปีเป้าหมายของ NDC ที่ปี2030 และ NDC ฉบับขยาย ที่ปี 2050 

 4.1 กรอบโมเดล LEAP 

 โมเดล LEAP ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮม ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่อง

มือในการวิเคราะห์ที่หลากหลายสถานการสำหรับการวิเคราะห์ นโยบายพลังงาน และการ

บรรเทาผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก ในด้านของความต้องการใช้พลังงาน LEAP จะใช้

ความต้องการพลังงานของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพื่อที่จะ

วิเคราะห์นโยบายพลังงานในระยะยาว และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการ

บรรเทาผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก 

 โดยทั่วไป กรอบโมเดล LEAP สามารถใช้ประมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณการใช้พลังงาน ทั้งในด้านของผู้ใช้และผู้ผลิต โครงสร้าง LEAP ของ

ประเทศไทยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กรอบโมเดล LEAP ของประเทศไทย 

 4.2 Transformation Module 

 การผลิตไฟฟ้าของประเทศอยู่ภายใต้ Transformation Module ประวัติการผลิต 

กำลังผลิตติดตั้ง ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า กฎการจัดส่ง พลังงานสำรอง อายุการใช้งาน โหลด

แฟกเตอร์ เหล่านี้เป็นตัวแปรหลัก 

รูปที่ 3 โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใน LEAP โมเดล 
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 4.3 Demand Module 

 Demand Module ของบทความนี้ประกอบด้วยการขนส่ง อุตสาหกรรม อาคาร

และที่อยู่อาศัย ซึ่งโมเดลของภาคขนส่งประกอบไปด้วย 3 รูปแบบคือ การขนส่งทางถนน

และราง การขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ โดยแต่ละรูปแบบแบ่งออกเป็นการ

ขนส่งคน และสินค้า ดังแสดงในรูปที่ 4        

รูปที่ 4 โครงสร้างภาคขนส่งสำหรับ LEAP Module ของประเทศไทย 

 ในประเทศไทยมียานพาหนะ 19 ประเภท ในการขนส่งทางถนน แต่งานนี้จะจัดกลุ่ม

เป็น 9 กลุ่ม มีการใช้เชื้อเพลิง 5 ชนิด คือ เบนซิน ดีเซล LPG CNG และรถไฟฟ้าโมเดลของ

ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแบ่งเป็น 9 สาขาคือ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้ 

เฟอร์นิเจอร์ กระดาษและเยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ์ อโลหะ โลหะ โลหะขั้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 

5 การใช้ใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์หลัก 4 ชนิด คือ การทำความเย็น แสงสว่าง มอเตอร์ และอื่นๆ 

ในส่วนที่ไม่ใช่ไฟฟ้าประกอบด้วย ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน โดยใช้

เพื่อผลิตความร้อน อย่างไรก็ตามข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นเพียงข้อมูลความต้องการ

โดยรวมในแต่ละอุตสาหกรรมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเท่านั้น 
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รูปที่ 5 โครงสร้างอุตสาหกรรมสำหรับ LEAP Module ของประเทศไทย 

  

 ในส่วนของความต้องการใช้ไฟฟ้าแสดงได้ดังรูปที่ 6 ใช้การเติบโตของ GDP 3.94% 

ต่อปี เหมือนกับที่ใช้คำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้า ธนาคารโลกได้ประมาณการเติบโตของ

ราคา ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ระหว่างปี 2016-2025 ที่ 3.81%, 9.33%, และ 

4.83% ตามลำดับ และระหว่างปี 2026-2050 บทความนี้ได้ประมาณการ การเติบโตของ

ราคา ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ระหว่างปี 2016-2025 ที่ 2.34%, 3.48%, และ 

2.57% ตามลำดับ 
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 โมเดลของอาคาร อาคารในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ คอนโดมิเนียม 

สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้าง โรงเรียน ตลาด และอื่นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วย 

แอร์ แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และความร้อน ส่วนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าคือ LPG ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 โครงสร้างกลุ่มอาคารสำหรับ LEAP Module ของประเทศไทย 

  

 โมเดลบ้านเรือนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือโซนกรุงเทพมหานคร เทศบาล และ

ชนบท โดยบ้านเรือนในกรุงเทพฯ ใช้ไฟฟ้า 14% ของกลุ่มบ้านเรือน ดังแสดงในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 โครงสร้างกลุ่มบ้านเรือนสำหรับ LEAP Module ของประเทศไทย 

จุลสารพลังงานทดแทน        ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน  2664                   13



 4.4 การวิเคราะห์โดยใช้กรณี BAU  

 เป็นกรณีฐานโดยปราศจากการคำนึงถึงนโยบาย รูปแบบการใช้พลังงานในทุกภาค

ส่วนจะมุ่งสู่ปี 2050 ซึ่งการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถูกสอบเทียบกับ

สภาวะใน PDP2015 AEDP2015 และ EEP2015  

การวิเคราะห์โดยใช้กรณีบรรเทาผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก กรณีบรรเทาผลกระทบ

จากก๊าซเรือนกระจก ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินศักยภาพ การบรรเทาผลกระทบจากก๊าซ

เรือนกระจกในประเทศไทย โดยทำเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่1 เป็นการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมูลจาก AEDP2015 และ 

EEP2015 ในช่วง 2015-2036 และช่วง 2036-2050 โดยไม่นำนโยบายอื่นมาร่วมประเมิน

ด้วย ซึ่งมีรายละอียดดังนี้ 

• ภาคพลังงาน ในกรณีที่1 มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 6 ชนิด คือ ไฟฟ้าพลัง

น้ำขนาดเล็ก ชีวะมวล ก๊าซชีวะภาพ ลม และแสงอาทิตย์ ภายใต้แผน AEDP 2015  เป้า

หมาย 20% ในปี 2036 และมีการคาดหมายว่ากำลังผลิตติดตั้งจะเพิ่มจาก 0.2 GW 

ในปี 2010 เป็น 16.8 GW ในปี 2036 และ 33.7 GW ในปี 2050 

• ภาคขนส่ง เชื้อเพลิงชีวะภาพเป็นมาตรการหลักของแผน AEDP2015 และในแผน 

EEP2015 มี 2 มาตรการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนารถไฟรางคู่ 

โดยมาตรการนี้พิจารณาการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรถขนส่งผู้โดยสาร

ระหว่าง 2010-2036 ซึ่งมีรายละเอียดของมาตรการดังนี้ 

ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ำมันเบนซินจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ผสม ประกอบ

ด้วย E10 E20 และ E85 โดยสัดส่วนของแก๊สโซฮอล์จะเป็น 20 % ของการใช้พลังงานใน

ภาคขนส่งในปี 2036 และน้ำมันดีเซลจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดยสัดส่วนของไบ

โอดีเซลจะเป็น    20 % ของการใช้พลังงานในภาคขนส่งในปี 2036  

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง การประหยัดเชื้อเพลิงของยานพาหนะ 

จะถูกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่ารถใหม่จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่ารถรุ่นเดิม ความ

ต้องการใช้น้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แก๊สโซฮอล์ จะลดลง 50% ในปี 2036 และ

เช่นเดียวกัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันดีเซลจะใช้น้ำมันลดลง 40% และรถตู้ที่ใช้น้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ใช้น้ำมันลดลง 60% ส่วนรถตู้ที่ใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันลดลง 90% ส่วน รถ
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กระบะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้น้ำมันลดลง 35% ส่วนรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันลดลง 

50% ในปี 2036 

การใช้รถไฟรางคู่ ภายใต้การลงทุนในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ปัจจุบัน มีการคาด

การณ์ว่าภาคขนส่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการขนส่งจากรถสู่ราง โดยสัดส่วนของการขนส่ง

ทางรางในปี 2036 จะเพิ่มขึ้น 15% จาก BAU 

• ภาคอุตสาหกรรม ในแผน AEDP 2015 มาตรการสำคัญในภาคอุตสาหกรรมคือการ

ใช้พลังงานทดแทน ในแผน EEP2015 มี 5 มาตรการ คือ ใช้มาตรการใช้หลอด LED, ใช้

ฉลากประหยัดพลังงาน, EERs, โรงงานภาคบังคับ และ การสนับสนุนโดยให้แรงจูงใจ

ทางการเงิน  

• ภาคอาคาร ภายใต้แผน AEDP2015 มาตรการหลักในภาคอาคารคือ การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ในการทำความเย็น และความร้อน ในแผน EEP2015 มี 5 มาตรการ คือ ใช้

มาตรการใช้หลอด LED, ใช้ฉลากประหยัดพลังงาน, EERs, อาคารภาคบังคับ, BEC และ

การสนับสนุนโดยให้แรงจูงใจทางการเงิน  

• ภาคที่อยู่อาศัย ภายใต้แผน AEDP2015 มาตรการหลักในภาคอาคารคือ การใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ในการทำความร้อน ในแผน EEP2015 มี 5 มาตรการ คือ ใช้

มาตรการใช้หลอด LED, ใช้ฉลากประหยัดพลังงาน, EERs 

กรณีที่2 เป็นการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกเหมือนกรณีที่ 1 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่ม

นโยบาย เช่นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยกับฝั่งผู้ใช้พลังงาน ในช่วงปี 2037-2050 เทคโนโลยี

ใหม่ที่อ้างถึงคือเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยใช้ก่อนปี 2037  

• ภาคพลังงาน มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในช่วงปี 2037-2050 ประกอบด้วย ความร้อน

ใต้พิภพ พลังงานคลื่น เซลเชื้อเพลิง ไฮโดรเจน  

 มีความคาดหวังว่าความร้อนใต้พิภพจะเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตของ

ประเทศไทย ถึงแม้ว่าความร้อนจะไม่สูงมากและจัดอยู่ในแหล่งอุณหภูมิต่ำ (อุณหภูมิต่ำกว่า 

140 องศาเซลเซียส) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานในอนาคตจะสามารถแก้

ปัญหานี้ได้  
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 เทคโนโลยีพลังงานคลื่น ความแตกต่างของระดับน้ำต้องต่างกันอย่างน้อย 5 เมตร 

ในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

เซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เป็นทางเลือกในการลดก๊าซเรือนกระจก เซลเชื้อเพลิงเป็นเทคโนโลยี

ที่สำคัญสำหรับเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นพลังงานและความร้อน ผ่านปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ของ

ไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจน  

 การดักจับและเก็บคาร์บอน (CCS) เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะใช้ในการลดก๊าซ

เรือนกระจก ในบทความนี้ CCS จะถูกใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

เท่านั้น 

• ภาคขนส่ง มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในช่วงปี 2037-2050 ประกอบด้วย E100, B10, 

และ เซลเชื้อเพลิง 

 E100 เป็นการใช้แอลกอฮอล์ 100% กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน, B10 เป็นการ

ผสมไบโอดีเซล 10% ในน้ำมันดีเซล ประเทศไทยมีการปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมากในพื้นที่

ภาคใต้  

• ภาคอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในช่วงปี 2037-2050 ที่จะมาแทนอุปกรณ์

ไฟฟ้าในการทำความเย็นและความร้อน การใช้ CCS ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อ

เพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตความร้อน ซึ่งการใช้ CCS ในโรงงานอุตสาหกรรมจัดเป็นโปรแกรม

ขนาดใหญ่ในการลดก๊าซเรือนกระจกของโลก โดยใช้ในโรงงานอโลหะ เคมี กระดาษ 

และโรงงานเยื่อกระดาษ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 อุตสาหกรรมซีเมนต ์ ของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงาน

และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมต้องลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้า NDC บทความนี้จะตอบคำถามปริมาณ

ความต้องการซีเมนต์ ในหลายกรณีของเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งผล

การวิเคราะห์พบว่า การปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนใน

อุตสาหกรรมซีเมนต์ จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ในปี 2050  เพื่อที่จะให้บรรลุเป้า 1.5 

องศาเซลเซียส จะต้องมีการใช้เทคโนโลยี CCS หลังปี 2022 ด้วยอัตราภาษีคาร์บอนที่ 500 

ดอลล่าร์ ต่อตันคาร์บอน รวมถึง การใช้ชีวะมวล ขยะ และน้ำเสีย อย่างไรก็ตามมลพิษชนิด

อื่นยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการขนส่งและเก็บรวบรวมคาร์บอนในแผนระยะยาว 
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 สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBSCSD) คาดการว่าความต้องการซีเมนต์

ของโลกเท่ากับ 3.7-4.3 ล้านล้านตัน ในกรณีความต้องการต่ำและสูงตามลำดับ ในประเทศ

กำลังพัฒนาของเอเชีย ยกเว้นอินเดียและจีน จะมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ 

66%-150% ในปี 2050 เมื่อเทียบกับปี 2015 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม การปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการ

และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมซีเมนต์ อยู่ในช่วง 613 ถึง 920 กิโลกรัม

คาร์บอนต่อตันซีเมนต์ หรือประมาณ 5.6% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลกจากมนุษย์ 

ซึ่งมีหลักฐานว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมนุษย์เพิ่มขึ้นจากยุกต์ก่อนอุตสาหกรรมในปี 

2007  

 อุตสาหกรรมไทยแบ่งออกเป็น 9 ประเภท โดยอุตสาหกรรมอโลหะใช้พลังงานขั้น

สุดท้ายเป็นอันดับ 2 อุตสาหกรรมอโลหะใช้ถ่านหินมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

ซีเมนต์ ในปี 2018 อุตสาหกรรมอโลหะ ใช้ถ่านหิน 71.01% ของปริมาณการใช้ถ่านหิน

ทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม แก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานอันดับ 2 ในอุตสาหกรรม

อโลหะ ซึ่งจะใช้ในโรงงานเซรามิก และโรงงานแก้ว มีการระบุว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์ปลด

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลการวิเคราะห์พบว่าเพื่อให้

บรรลุเป้า NDC อุตสาหกรรมซีเมนต์ของประเทศไทยจะต้องลดการใช้พลังงานลง 20% ในปี 

2030 และ 30% ในปี 2050 ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การนำ

ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การใช้ชีวะมวลและเชื้อเพลิงทางเลือกจะช่วยในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ภาคอาคาร มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในช่วงปี 2037-2050 กับระบบทำความเย็น และ

ความร้อน 

• ภาคที่อยู่อาศัย มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในช่วงปี 2037-2050 คือแก๊สชีวะภาพสำหรับ

ปรุงอาหาร มีการเปลี่ยนเตา LPG ธรรมดา เป็นเตา LPG ประสิทธิภาพสูง 

5. ผลการวิเคราะห์ 

 ในบทความนี้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานถูกใช้ภายใต้

มาตรการใน AEDP2015 และ EEP2015 โดยวิเคราะห์ด้วย LEAP โมเดล ในกรณี BAU การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นจาก 217.8425 Mt คาร์บอน ในปี 2010 เป็น 817.631 

Mt คาร์บอน ในปี 2050 โดยในกรณีที่ 1 ที่ใช้เฉพาะมาตรการตามแผน AEDP2015 และ 
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EEP2015 โดยไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ จะสามรถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 54.5% จาก 

BAU ในกรณีที่2 ที่ใช้มาตรการตามแผน AEDP2015 และ EEP2015 โดยใช้เทคโนโลยีใหม่

ร่วมด้วยจะสามรถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 67.7% จาก BAU การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของกรณีที่  และกรณีที่2  เท่ากับ 49.9% ในปี 2030 เทียบกับ BAU ซึ่งเป้า

หมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน NDC ของประเทศไทยคือ 20% ของ BAU 

ดังนั้น การใช้มาตรการ AEDP2015 และ EEP2015 เพียงบางส่วนก็จะสามารถบรรลุเป้า

หมาย NDC ในปี 2030 ได้ ซึ่งจะพบว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าได้หากสามารถ

ดำเนินการตามแผน AEDP2015 และ EEP2015 ได้ 50% และ 75% ตามลำดับ  

รูปที่ 8 ผลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้แผน AEDP2015 และ 

EEP2015 

รูปที่ 9 ผลการลดการปลดปล่อยมลพิษจากการใช้แผนประเมินโดยใช้ LEAP model กรณีที่ 

1 และ 2 
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 ดังนั้นผู้จัดทำนโยบายควรเร่งการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่ง

เสริมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะส่งผลให้ความเข้มการใช้

พลังงานลดลง เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และเพิ่มความหลากหลายของการใช้พลังงาน

ขั้นต้น มากไปกว่านั้น ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้แผนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สุดท้ายนี้ อุปสรรคและข้อจำกัดของ

ปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือ  

• การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบที่จะกระทบต่อราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซิน

และดีเซลในภาคขนส่ง 

• การจัดเตรียมระบบสายส่งสำหรับรองรับพลังงานทดแทนจะต้องดำเนินการโดยเร็ว 

ในทศวรรษที่ผ่านมาพลังงานทดแทนมีอุปสรรคจากสายส่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งพลังงาน

ทดแทน ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดอย่างสมบูรณ์ จะมีส่วนช่วยอย่างมากใน

การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

• ราคาของชีวะมวลจะเพิ่มขึ้นเมื่อความต้องการชีวะมวลเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปริมาณที่

จำกัดของแหล่งชีวะมวล ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน 

• การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และโรงไฟฟ้าชีวะมวล 

จะกระทบต่อการใช้พื้นที่ ดังนั้นการจัดทำโซนนิ่งสำหรับพลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่อง

สำคัญ 

• การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะต้องนำเข้า ดังนั้นต้นทุนในการนำเข้าเทคโนโลยีจะ

กระทบต่อการตัดสินใจลงทุน 

• การขาดความรู้ความเข้าใจในการลดก๊าซเรือนกระจก การบรรเทาการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจะสำเร็จได้เมื่อประชาชนในประเทศมีความรู้และความเข้าใจ

กระบวนการและผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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การปลดปล่อยคาร์บอนในโรงงานและอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

การเติบโตของการผลิต และการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าความเข้มการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น มาจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้

ถ่านหินและไฟฟ้า ซึ่งในฟากของนโยบายควรจำกัดการใช้ถ่านหินและไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล แยกกันในแต่ละอุตสาหกรรม  

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก ที่ปล่อยคาร์บอนในระดับสูง ถึงแม้ว่าจะ

น้อยเมื่อเทียบกับในภาพรวมของทั้งโลกก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ

ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงแหล่งกำเนิดของการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็ว

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหาวิธีการเพื่อลดระดับและความเข้มการ

ปล่อยคาร์บอน โดยที่ยังคงไว้ซึ่งการเติบโตทางอุตสาหกรรม  

 ประเทศไทยพัฒนามาจากเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมในปี 2503 มาเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ในปี 2523 ตั้งแต่กลางปี 2523 เป็นต้นมาภาคอุตสาหกรรมเติบโตเร็วมาก แต่

การเติบโตลดลงในช่วงทศวรรษนี้เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการเมือง

ภายในประเทศที่ไม่แน่นอน ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมโต 

10% ต่อปี ซึ่งส่งผลให้การปลดปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้น 9%  

1. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของอุตสาหกรรมไทย 

 ภาคการผลิตเป็นภาคส่วนที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากที่สุด ซึ่งโดย

เฉลี่ยจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ประมาณ 41% ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ภาค

การขนส่ง 31% และอื่นๆอีก 31% นอกจากนี้การเติบโตของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ของภาคการผลิตก็มากที่สุดเช่นเดียวกันคือ 5% ต่อปี และที่เหลือประมาณ 3.5% ซึ่งชัดเจนว่า

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญ ในการแก้ปัญหาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊

อกไซด์ของประเทศรองจากภาคพลังงาน 
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รูปที่ 1 การเติบโตเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แยกตามประเภทธุรกิจ 

รูปที่ 2 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์การปล่อยกาซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แยกตามประเภทธุรกิจ 

 ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ปล่อยจากภาคการผลิตมาจากการใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้ง

โดยทางตรงและทางอ้อมของระบบการผลิต การใช้งานโดยทางตรงคือการใช้น้ำมัน ถ่านหิน 

และก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตโดยตรง ส่วนทางอ้อมก็คือการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ซึ่งพบ

ว่าคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยมาจากการผลิตมาจากการการใช้ไฟฟ้า 45% 

ถ่านหิน 28% น้ำมัน 16% และก๊าซธรรมชาติ 11%  

 หลังจากที่ธุรกิจเติบโตช้าลงในปี 2550 สัดส่วนมลพิษที่ปล่อยจากน้ำมันลดลง แต่น้ำมัน

ไม่ใช่เชื้อเพลิงหลักในการผลิต ซึ่งทั้งถ่านหินและไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อหน่วยมากกว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (สำหรับประเทศไทยจากปี 

2533-2561 สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของไฟฟ้าและถ่านหินเท่ากับ 7.6 

และ 4.6 kton CO2 ต่อ kton ขณะที่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 2.6 และ 3.2  kton 

CO2 ต่อ kton สำหรับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยข้อมูลการใช้พลังงานที่ใช้ในการคำนวณ

สัมประสิทธิ์ไม่ได้รวมการใช้พลังงานทดแทนเนื่องจาก มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เป็น

ศูนย์)  
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รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของภาคการผลิตแยกตามแหล่ง

พลังงาน 

 จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในภาคการ

ผลิตมาจากการใช้ถ่านหินและการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการลดการปลด

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในภาคการผลิตให้ได้ผล ต้องลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม 

 อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากที่สุดคือการผลิตแร่อโลหะคือคิดเป็น 

32 % อุตสาหกรรมอาหาร 14 % เครื่องจักร 11% แต่ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ อุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด 7% ตามมาด้วยอุตสาหกรรมกระดาษและ

อุตสาหกรรมแร่อโลหะ 5%  

รูปที่ 4 การเพิ่มขึ้นและเปอร์เซนต์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของภาคการผลิต 
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 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มากที่สุดไม่ได้เป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากที่สุด 

ดังนั้นการวัดผลต้องวัดเป็นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ คือความเข้มของการปลดปล่อย (Emission 

intensity)  

รูปที่ 5 สัดส่วนผลผลิตรายอุตสาหกรรม 

 สำหรับประเทศไทยภาคส่วนที่มีความเข้มของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

มากที่สุดคือภาคขนส่ง 133 kton/พันล้านบาท ภาคอุตสาหกรรม 39 kton/พันล้านบาท โดย

ความเข้มของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เพิ่มขึ้น 0.2% ต่อปี  ขณะที่ความเข้มของภาค

ขนส่งมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี  

รูปที่ 6 ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามภาคธุรกิจหลัก 

 ในประเทศไทย อุตสาหกรรมที่มีความเข้มของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มาก

ที่สุด ไม่ใช่เป็นคนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด จากปี 2543-2561 ภาคการผลิต 

อุตสาหกรรมแร่อโลหะมีค่าความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 277kton/พันล้านบาท 

ตามด้วยอุตสาหกรรมเหล็ก 140 kton/พันล้านบาท และอุตสาหกรรมกระดาษ 111 kton/พัน

ล้านบาท ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่ำที่สุด คือ

อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เติบโตเร็ว เช่นเครื่องจักร ผ้า อาหาร และผลิตภัณฑ์เคมี   
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2. บทสรุปเพื่อประกอบการทำนโยบาย 

 จากปี 2543-2561 ในภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ต่อปี 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 61% ในขณะที่ความเข้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เพิ่มขึ้น 1.7% ต่อปี 

เมื่อเทียบกับปี 2543 การใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊

อกไซด์เพิ่มขึ้น ในขณะที่เฟคเตอร์การปล่อยมลพิษ (Emission Factor) ของแหล่งพลังงาน

แต่ละชนิด มีผลน้อยมากในการเปลี่ยนแปลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในภาค

อุตสาหกรรม ดังนั้น นโยบายเพื่อที่จะลดความเข้มของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ได้นั้น 

จะต้องควบคุมการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในส่วนของการผลิตและการผลิตไฟฟ้า ในการผลิตไฟฟ้า

ต้องใช้พลังงานทดแทน และควรมีการส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความ

เข้มการใช้พลังงาน หรือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล  

เอกสารอ้างอิง 

Chontanawat, et al, Decomposition Analysis of Carbon Emissions of the 

Manufacturing and industrial Sector in thailand, Energies (February,2020) 
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บทบาทของราคาคารบ์อนตอ่ภาคการผลติไฟฟา้ของไทย  
(The Potential Role of Carbon Pricing in Thailand’s  

Power Sector) 

เรยีบเรยีงโดย : นายมโน จนัทรก์ระจา่ง นกัวชิาการพลงังานชำนาญการ กพบ. 

 สำหรับบทความในฉบับนี้จะกล่าวถึงรายงานผลการศึกษา “บทบาทของราคาคาร์บอน

ต่อภาคการผลิตไฟฟ้าของไทย” ซึ่งเป็นผลการศึกษาของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ 

(IEA) ในการประเมินบทบาทและผลกระทบผ่านแบบจำลองสถานการณ์ ในกรณีที่ภาคการผลิต

ไฟฟ้าของไทยมีปัจจัยจากการกำหนดต้นทุนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 

Pricing) ในภาคการผลิตไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ให้บรรลุเป้าหมายการ

ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) ลงได้ในอนาคต 

1. บทนำ 
 ภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันยังคงต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น

หลัก ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกอยู่เป็นจำนวน

มาก ดังนั้นจึงได้มีการประกาศแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่าน “เป้าหมายการลด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contributions: NDC)” และได้จัด

ทำ “แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s 

Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) และเพื่อ

ให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานสะอาดในภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นรูปธรรมชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น 

จึงได้มีการนำแนวคิด “การกำหนดราคาคาร์บอน” มาวิเคราะห์เพื่อจำลองเชิงต้นทุนของระบบ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและลดปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change crisis) ของไทยและในระดับนานาชาติ 
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2. รปูแบบการวเิคราะห ์
 การวิเคราะห์นั้น ทาง IEA ได้ออกแบบเพื่อจำลองสถานการณ์ (Scenario design) 

จำนวน 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ 

(Key criteria) ได้แก่  

 ความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้า (Power plant flexibility) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Contract) 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Storage) สัดส่วนพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า 

(Variable Renewable energy: VRE share in generation) กำลังการผลิตของพลังงานแสง

อาทิตย์และพลังงานลม (Solar and wind capacity) โดยสถานการณ์จำลองจะแบ่งออกเป็น

กรณีศึกษาย่อย (Case study) โดยมีเงื่อนไขของราคาคาร์บอนที่แตกต่างกันจำนวน 4 ราคา

ได้แก่ 0 USD/t CO2 (ไม่มีการใส่ราคาคาร์บอนเข้าไป), 10 USD/t CO2 (310 บาทต่อตัน CO2), 

30 USD/t CO2 (930 บาทต่อตัน CO2) และ 40 USD/t CO2 (1,240 บาทต่อตัน CO2) เพื่อ

ศึกษาบทบาทและผลกระทบของราคาคาร์บอนที่มีผลต่อภาคการผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดย

เป้าหมายคือปริมาณการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง โดยช่วงการศึกษาในระหว่างปี 

พ.ศ. 2562 – 2573) (ตารางที่ 1)ในการวิเคราะห์จะจำลองสถานการณ์โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

ดังนี้ 

 2.1 The PDP Scenario เป็นรูปแบบจำลองสถานการณ์โดยยึดกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม

แผนโดยจะนำข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP2018 (Rev 

1) โดยหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ ในการวิเคราะห์เช่น ระบบกักเก็บพลังงานเป็นชนิดเขื่อนแบบสูบ

น้ำกลับ (Pumped-storage hydropower, PSH) ขนาด 1 GW สำหรับสัดส่วนพลังงาน

ทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า  

(VRE capacity) เพียง 6% ซึ่งมาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอยู่ที่ 8 GW และ 1.7 

GW ตามลำดับ 

 2.2 The Flex Scenario จะเป็นการจำลองสถานการณ์โดยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ

ไฟฟ้า (Power system flexibility) กล่าวคือโรงไฟฟ้าถ่านหิน (Coal-fired power plant) 

และโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) มี

การแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางเทคนิคในการผลิตไฟฟ้า (ตารางที่ 2) 

พร้อมมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เช่น ระบบกักเก็บพลังงานแบบ

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (Advanced Battery Energy Storage System: BESS) ระบบสูบ

น้ำกลับ (PSH) ในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
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ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารายวันและเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าหลักทั้งหมด (Conventional 

plants) ในขณะที่ยังคงสัญญาการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydro 

power import) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณระบบกักเก็บพลังงานมากขึ้นประกอบด้วย

เขื่อนแบบสูบน้ำกลับ (PSH) ขนาด 1.8 GW และติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่

ประสิทธิภาพสูง (Advanced BESS) ขนาด 800 MW/3.2 GWh ในส่วนของพลังงานทดแทนที่

มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า (VRE capacity)ปรับเพิ่มเป็น 15% ตามเป้าหมายของภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN RE target) โดยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ 18.8 GW และพลังงานลม 6 GW 

ตามลำดับ 

ตารางที ่1 การกำหนดสถานการณจ์ำลอง (Scenario) และกรณศีกึษายอ่ย (Case study)  

ตารางที ่2 ขอ้มลูทางเทคนคิของโรงไฟฟา้หลกั (Conventional plants) 
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3. ผลการศกึษาทีส่ำคญั 

 3.1 ราคาคารบ์อนทีส่รา้งแรงจงูใจในการเปลีย่นชนดิเชือ้เพลงิ 
 เมื่อพิจารณาจากกราฟในรูปที่ 1 จะพบว่าประเทศไทยยังคงใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก

ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกเป็น

จำนวนมากในอนาคต สำหรับราคาคาร์บอนที่ 10 USD/t CO2 ยังไม่เพียงพอให้เกิดผลกระทบ

และความเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตไฟฟ้าได้ โดยจะมีผลกระทบตั้งแต่ราคาคาร์บอนที่ 30 

USD/t CO2 ใน PDP Scenario นั้นเริ่มส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจาก

ถ่านหิน ที่มีความเข้มข้นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง (ถ่านหินบิทูมินัส 94.6 kg CO2/GJ, 

ถ่านหินลิกไนต์ 101 kg CO2/GJ) ไปสู่ก๊าซธรรมชาติ ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า 

(Higher to lower emission intensity) (LNG 64.2 kg CO2/GJ, NG 56.1 kg CO2/GJ) เพื่อ

ผลิตไฟฟ้าได้ 5 พันล้านหน่วย (TWh) และราคาคาร์บอน 40 USD/t CO2 ได้ 23 TWh ซึ่ง

เทียบเท่ากับ 15% และ 65% ของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินตามแผน PDP ในปี พ.ศ. 2530 

ตามลำดับ และผลจากการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง ในกรณีราคาคาร์บอน 30 USD/t CO2 ส่ง

ผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2 ล้านตันคาร์บอน (Mt CO2) และ ราคาคาร์บอน 

40 USD/t CO2 ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 13 Mt CO2 ในปี พ.ศ. 2573 หรือคิดว่า

เป็นสัดส่วนที่ลดลงได้ 11.2 % ของที่ปลดปล่อยอยู่เดิมที่ 116 Mt CO2 
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 3.2 ราคาคารบ์อนจะชว่ยเปลีย่นการใชถ้า่นหนิยกระดบัสูก่ารใชพ้ลงังานหมนุเวยีน 
 การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากถ่านหินไปใช้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนที่มีความ

ผันผวน (VRE) สิ่งที่สังเกตได้คือ เมื่อนำราคาคาร์บอนเสริมกับการเพิ่ม VRE เข้าไปในแผน 

PDP2018(Rev.1) VRE จะเข้าไปแทนที่โรงไฟฟ้าหลักที่ใช้ถ่านหินไปสู่การยกระดับไปใช้ VRE 

และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกและรูปแบบของกิจการไฟฟ้าของไทย 

 ในสถานการณ์จำลองแบบ Flex scenario ที่ราคาคาร์บอน 40 USD/t CO2 จะพบว่า 

การผลิตไฟฟ้าจาก VRE จะเข้ามาแทนที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 29 TWh โดย 26 

TWh หรือประมาณ 91% เข้าแทนที่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและอีก 3 TWh เข้าไปแทนก๊าซ

ธรรมชาติตามลำดับ (รูปที่ 2) 
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 การผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากแบบจำลองสถานการณ์ทั้ง PDP Scenario ที่ไม่มีการ

กำหนดราคาคาร์บอนเมื่อเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยใน Flex Scenario 

ที่ 40 USD/t CO2 นั้น การผลิตไฟฟ้าของ VRE ที่เพิ่มเข้ามาพร้อมเงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่ม

ความยืดหยุ่นในรูปแบบสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาคการผลิตไฟฟ้าของไทยได้ 26 Mt (จาก 116 Mtลดเหลือ 90 Mt) ในปีพ.ศ. 2573 สำหรับ

กรณี PDP Scenario ที่ 40 USD/t CO2 ลดก๊าซเรือนกระจกได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ที่ 13 Mt 

(จาก 116 ล้านตันลดเหลือ 103 ล้านตัน) (รูปที่ 3) 

 3.3 การกำหนดราคาคารบ์อนจะชว่ยเพิม่สดัสว่นพลงังานทดแทนในการผลติไฟฟา้ 
(VRE) 
 ในปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณา “ต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า” (Levelized 

cost of energy: LCOE) การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการ

ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่าเนื่องจากไม่มี

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (Fuel cost) นอกจากนี้ การศึกษาของ IEA ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ในระยะ

ยาว VRE จะช่วยลดความจำเป็นในการสร้างไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่และมีความคุ้มทุน

มากกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตและซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าฟอสซิลที่มีอยู่เดิม 
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 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost) สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ

พลังงานลมจะลดลงไปประมาณ 40% ในระหว่างปีพ.ศ. 2562 – 2573 ซึ่งต้นทุน LCOE ของ

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะลดต่ำลงมาจนกระทั่งเท่ากับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ

พลังงานฟอสซิล (Price parity) ซึ่งมาจาก ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในปีพ.ศ. 2568 ในกรณีที่

ไม่มีต้นทุนจากราคาคาร์บอน (รูปที่ 4 ซ้ายมือ) ซึ่งการใส่ราคาคาร์บอนเพิ่มเข้าไปมีส่วนช่วยเร่ง

ให้ถึงจุด Price parity เร็วยิ่งขึ้น โดยเลื่อนเข้ามาแข่งขันกันได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (รูป

ที่ 4 ทางขวามือ) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาคาร์บอนที่ 40 USD/t CO2  

4. บทสรปุ 
• ราคาคาร์บอนซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาในการผลิตไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

ภาคการผลิตไฟฟ้าของไทยไปสู่ความระดับเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ 

• ราคาคาร์บอนเมื่อรวมกับการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีความผันผวน (VRE) 

จะช่วยยกระดับและเปลี่ยนจากการใช้ถ่านหินไปสู่การใช้พลังงานทดแทนได้ 

• ต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า LCOE มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ ตามความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยในอนาคตจะลงมามีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
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“We are running the 
most dangerous 
experiment in history 
right now, which is to 
see how much CO2  
the atmosphere can 
handle before there is 
an environmental 
catastrophe” 

 - ELON MUSK


	สารบัญ

