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สรุปประเด็นส ำคัญและข้อเสนอแนะ 

 

กำรบรรล ุ เป ้ำหมำยควำมเป ็นกลำงทำงคำร ์บอนได ้อย ่ำงมี

ประสิทธิภำพในเชิงต้นทุนของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจ

เชิงนโยบำยในปัจจุบัน ซึ ่งจะน ำไปสู ่กำรสร้ำงระบบพลังงำนใน

ทศวรรษหน้ำ 

ประเทศไทยควรจะต้องเริ ่มลดการปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานในทันที โดย

จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 ร้อยละ 50 ภายในปี 2580 และ

ร้อยละ 80 ภายในปี 2593 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเหลา่นี้

ได้จะต้องอาศัยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการ

เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) ในภาคผู้ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เช่น ภาคขนส่ง

และอุตสาหกรรม ในปี 2580 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอุปทานพลังงาน (energy supply) 

ควรที่จะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานไฟฟ้าจะกลายเป็นสื่อพลังงานหลักใน

การจ่ายพลังงานไปยังภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2580 ร้อยละ 20 

ของการใช้พลังงานในภาคขนส่งและร้อยละ 60 ในการท าความร้อนในภาคอุตสาหกรรมจะ

มาจากพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งการผลิตที่

ปลดปล่อยคาร์บอนต ่า การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินควรที่จะค่อย ๆ ลดลงและปลดระวาง

อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2593 การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานควรจะต้องเริ่มด าเนินการในทันที 

เพราะการด าเนินการการเปลี ่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต ่านั ้นต้องใช้เวลา 

ทรัพยากร และการเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และเพื่อเป็น

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการยึดติดกับการใช้เทคโนโลยีเดิมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ

บรรลุเป้าหมายทางภูมิอากาศ พลังงาน และเศรษฐกิจในภาพกว้างของประเทศไทย 

 



 
 
    
 
 

 

 

กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ระบบพลังงำนคำร์บอนต ่ำสร้ำงประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจ ควำมมั ่นคงด ้ำนพลังงำน ระบบสำธำรณสุข และ

สิ่งแวดล้อมของไทย 

การเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็ม

ศักยภาพในอีก 8 ปีข้างหน้าจะสามารถช่วยสร้างการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต การ

ติดตั้ง การปฏิบัติการ และการซ่อมบ ารุงมากกว่าหนึ่งล้านต าแหน่ง การเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรจะสามารถท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคได้ และ

นอกเหนือจากนั้นการที่ประเทศไทยเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านได้ไวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ

เติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้จากภาวะโควิด 19ในปีที่ผ่านมา 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต ่าแบบกระจายศูนย์ที่มีรากฐานมาจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศจะช่วยลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงาน ลดความเสี่ยงจาก

การผันผวนของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลน าเข้า และลดผลกระทบความเสี่ยงด้านพลังงานจาก

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังเช่นที่เราก าลังเผชิญอยู่ในปี 2565 การเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบพลังงานคาร์บอนต ่าของประเทศไทยยังช่วยลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่มาจาก

การผลิตไฟฟ้า โดยจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศได้ถึง 27,000 ชีวิต

ในช่วงระยะเวลาอีก 30 ปี และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อาทิ โรค

เส้นเลือดตีบ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด 

 

กำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนสร้ำงโอกำสในกำรปรับปรุงโครงข่ำย

ระบบพลังงำนของไทยให้ทันสมัย โดยจะต้องอำศัยแผนกำรลงทุน

อย่ำงครอบคลุม 

ในการที่จะปฏิรูปโครงสร้างของภาคการผลิตไฟฟ้านั้น จะต้องอาศัยการลงทุนเฉลี่ย

ต่อปีเป็นจ านวนเงิน 2-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยการลงทุนเหล่านี้

จะถูกกระจายไปยังเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้งานได้จริงแล้ว (mature) และคุ้มค่าแก่การลงทุน 



 
 
    
 
 

 

 

เช่น solar PV แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เมื ่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิต

พลังงานโดยรวมของทั้งระบบจะพบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวจะไม่สูงขึ้นอย่างเหน็

ได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน อีกทั้งยังก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

กำรบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนต้องอำศัยกำร

เปลี่ยนแปลงของทุกภำคส่วน และกำรปรึกษำหำรือข้ำมหน่วยงำน

เพื่อวำงแผนเชิงบูรณำกำรร่วมกัน 

การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนต้องอาศัยการวางแผนเชิงบูรณา

การร่วมกันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนด าเนินงาน

และเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวางแนวนโยบายข้ามภาคส่วนจะน าไปสู่การ

เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และยังเป็นปัจจัยส าคัญใน

การผลักดันให้ต้นทุนเทคโนโลยีลดลงผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกฎระเบียบข้อบังคับ

และรูปแบบตลาด และเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและ

เทคโนโลยีเกิดใหม่ 
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กลยุทธ์ของแต่ละภำคส่วน 

1)  ภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ 

กำรเพ่ิมสัดส่วนพลังงำนหมุนเวียนคือกุญแจส ำคัญของระบบพลังงำนคำร์บอนต ่ำ

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพลงังำนจำกแสงอำทิตย ์

 

ประเด็นส ำคัญ: 

• ระบบไฟฟ้าจะขับเคลื ่อนการลดคาร์บอนของภาคพลังงานทั ้งระบบจากการการเปลี ่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า 

(Electrification) ที่เพ่ิมขึ้นของภาคผู้ใช้พลังงาน 

• การลดการปล่อยคาร์บอนของภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นเงื ่อนไขเบื้องต้น เป็นแกนหลัก และสิ่งที่ท าให้การบรรลุเป้า

หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนสามารถเกิดขึ้นได้ 

• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบัน มีศักยภาพการในการแข่งขันทางด้านราคาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์จาก solar PV เนื่องจากประเทศไทยมีระดับความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ที่สูงตลอดปี และมี

พื้นทีท่ีเ่พียงพอ 

• ในปีพ.ศ. 2573 ร้อยละ 60 ของการผลิตไฟฟ้าควรจะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียน, และเพิ่มเป็นร้อยละ 77 ในปีพ.ศ. 

2580 และ ร้อยละ 85 ในปีพ.ศ. 2593 
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ข้อเสนอแนะ: 

• เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นศูนย์ รัฐควรเริ่มต้นนโยบำยกำรกระตุ้นกำรเพิ่มก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์โดยเร็วท่ีสุดเท่ำที่จะท ำได้ และตั้งเป้ำที่ 5 GW ต่อปี จนถึงปี 2573 

การตั ้งเป้าหมายประจ าปีที ่ชัดเจนส าหรับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ (PDP) และแผนการ
ด าเนินงานที่แน่นอนจะช่วยดึงดูดและสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนจากภาคเอกชน และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ
สถานการณ์ตรงกัน 

• ทบทวนกลไกสนับสนุนเพ่ือช่วยเร่งกำรติดต้ังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และยกเลิกมำตรกำรกีดกันที่มีอยู่ 
การเร่งสนับสนุนการลงทุนและการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้านั้น จ าเป็นต้องมีการ

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการที่กีดกันทางการค้าและกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
เชิงพาณิชย์ เช่น อัตราค่าบริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า กฎหมายการซื้อขายพลังงาน และข้อก าหนดการเช่ือมต่อ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ควรมีมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ขนาดย่อม (small-scale RE) ด้วย 

 

ปลดลอ็คและเพ่ิมควำมยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ำ 

ประเด็นส ำคัญ: 

• ระบบการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นต้องถูกวางโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในระบบที่สูงข้ึน 

• โรงไฟฟ้าและระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม สามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง 

(VRE) ได้เพียงร้อยละ 15 โดยจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อโครงสร้างระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อน (thermal power plant) ในปัจจุบัน ควรต้องเริ ่มทยอยปรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าให้มีความ

ยืดหยุ่นเพิ่มมากข้ึนเพื่อเร่งสนับสนุนการเช่ือมต่อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบและลดปัญหาการจ ากัดการรับซื้อ

ไฟฟ้า (curtailment) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

• การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าสามารถท าได้หลายทาง เช่น การปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า (transmission grid) การ

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และการเพิ่มการตอบสนองด้านโหลด (demand response) หลังจากปี 2573 

การขยายระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่จะเป็นแนวทางส าคัญในการสร้างความยืดหยุุ ่นให้ระบบไฟฟ้าเพื่อ

สนับสนุนการขยายตัวของเทคโนโลยี solar PV 

• การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) ในภาคการใช้พลังงานจะกลายเป็นแนวทางส าคัญอีกทางหนึ่ งในการ

เพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิเช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง 



 
 
    
 
 

 

 
 

Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)   3  
 

 

• การพึ่งพาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการเพิ่มความยืดหยุ่นของโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน จะช่วยสร้าง

ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจะถูกใช้ในช่วงฤดูกาลที่มี

ความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ต ่า เช่น ในเดือนกรกฎาคม แต่ในระยะยาวผลผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนควร

ต้องมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีการปรับใช้พลังงาน

ไฮโดรเจนสีเขียวมาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทน  

 

ข้อเสนอแนะ: 

• เพ่ิมควำมยืดหยุ่นให้กับโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนทั้งในเชิงระบบกำรด ำเนินกำรและสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
ควรมีการทบทวนแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปัจจุบัน เช่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดปริมาณการซื้อ

ไฟฟ้าขั้นต ่าต่อปี (minimum-take obligation) และข้อผูกพันการซื้อขายเชื้อเพลิงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (take-or-pay 
fuel supply contract) เพื่อรองรับการขยายตัวของสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบและลดต้นทุนโดยรวมของ
ระบบไฟฟ้า โดยสามารถด าเนินการได้หลายทาง เช่น การปรับโครงสร้างสัญญาจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงให้มีความยืดหยุ่น
มากขึ้น โดยมีการผสมผสานทั้งสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาวในการรับซื้อพลังงานเชื้อเพลิงและปรับให้มีการเพิ่ม
ข้อตกลงในเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในฉบับเดิมผ่านการเจรจา
และฉบับใหม่ผ่านการประมูล 

• สนับสนุนกำรใช้งำนแบตเตอร่ีกักเก็บพลังงำนในระยะกลำงเพ่ือลดข้อจ ำกัดในสำยส่งไฟฟ้ำ 
การติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานในช่วงปี 2573 จะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการปรับใช้แหล่ง

พลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อเช่ือมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและช่วยลดต้นทุนรวม
ของระบบไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีการผลิตไฟฟ้าจาก solar PV สูง แบตเตอรี่สามารถช่วยกักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินท่ี
ได้จากการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน และจ่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลควรมีการสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาตลาดแบตเตอรี่เพื ่อกักเก็บ
พลังงานในช่วงแรกก่อนท่ีเทคโนโลยีจะสามารถแข่งขันด้านราคาได้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงหลังปี 2573 

• ส่งเสริมกำรจัดกำรด้ำนพลังงำนแบบกระจำยศูนย์ (เช่น แหล่งพลังงำนแบบกระจำยศูนย์ ระบบกักเก็บพลังงำนและ
กำรตอบสนองด้ำนโหลด) เพ่ือเพ่ิมควำมยืดหยุ่นให้กับระบบ 

การสนับสนุนการใช้พลังงานแบบกระจายศูนย์ทั ้งจากฝั่งภาคการผลิตและใช้งาน จ าเป็นต้องมีการเตรียม
โครงการส่งเสริมการลงทุนที่ครอบคลุมและทันสมัย โดยการลงทุนเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงในเทคโนโลยี
คาร์บอนต ่าที่สามารถใช้งานได้จริงแล้ว (mature) และคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยจะเป็นการกระจายการลงทุนจากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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จัดท ำแผนกำรลดกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและประเมินบทบำทใหม่ของพลังงำนไฟฟ้ำ

จำกก๊ำซธรรมชำติในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน 
ประเด็นส ำคัญ: 

• เนื่องจากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางสภาพภูมิอากศ และเพิ่มความเสี่ยงทั้งในแง่

เศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงาน จึงไม่ควรมีการพิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเพิ่มอีก พลังงานไฟฟ้า

จากถ่านหินจะถูกใช้ลดลงเรื่อย ๆ เพื่อสอดคล้องกับการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในระบบ และถูกปลดระวางโดย

สมบูรณ์ภายในปี 2593 

• ภายในปี 2593 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน) ที่คาดการณ์ว่าจ าเป็นต้องมีในระบบ

ไฟฟ้าจะลดลงอย่างมากเหลือเพียง 27 GW เทียบกับก าลังการผลิต 39 GW ในปี 2562 ความต้องการใช้งานไฟฟ้าจาก

พลังงานความร้อนท่ีลดลงเป็นผลมาจากใช้เทคโนโลยีทางเลอืกอื่น ๆ (เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่

มีประสิทธิภาพ) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า 

• ในช่วงการเปลี่ยนผ่านภาคพลังงานไปสู่ปี 2573 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการด าเนินกิจการของโรงไฟฟ้า

ก๊าซธรรมชาติจะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบมากขึ้น อัตราการใช้งานของ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเดิมจะลดลง โดยโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใหม่จะถูกใช้งานเฉพาะช่วงที่มีความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงสุด (peaking plant) ในระหว่างที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณน้อยและความต้องการใช้ไฟฟ้า

มีความยืดหยุ่นต ่า โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหล่านี้จะถูกเตรียมความ

พร้อมให้สามารถปรับใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เช่น ไฮโดรเจนสีเขียว 

 

ข้อเสนอแนะ: 

• พัฒนำกลไกกำรคืนทุนรูปแบบใหม่ส ำหรับโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 

ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การใช้งานของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจะส่งผลต่อโครงสร้าง

รายได้และต้นทุนของโรงไฟฟ้าอย่างมาก ในสถานการณ์เช่นนี้ การออกแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและการใช้กลไกการคืน

ทุนรูปแบบใหม่ที่พิจารณาความต้องการด้านความยืดหยุ่นไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มการใช้งานของพลังงานหมุนเวียนจึงมี

ความจ าเป็นส าหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

• พิจำรณำกำรเจรจำเพ่ือขอปรับเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำวที่มีอยู่ส ำหรับโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ 

เนื่องจากการใช้งานของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะถูกเปลี่ยนจากการเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (baseload plant) มา

เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด  (peaking plant) ดังนั ้น จึงจ าเป็นต้องมีการ



 
 
    
 
 

 

 
 

Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)   5  
 

 

พิจารณาการเจรจาข้อตกลงใหม่ส าหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ เพื่อช่วยลดต้นทุนของระบบไฟฟ้าและ

ลดปัญหาข้อจ ากัดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

• พัฒนำแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนของเชื้อเพลิงฟอสซิลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

การบรรลุเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นต่อ ๆ ไป จ าเป็นต้องมีแผนการรองรับการเปลี่ยน

ผ่านของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้าน

พลังงานที่มีความยุติธรรมเพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ดังนั ้น ประเทศไทยไม่ควรให้มีการด าเนินการโครงการเชื ้อเพลิงฟอสซิลใหม่อีกในอนาคต เพราะมีความเสี ่ยงทาง

เศรษฐกิจสูงจากการสร้างสินทรัพย์ที่ล้าสมัยและกลายเป็นภาระผูกพันหรือต้นทุนติดค้าง (stranded asset) ในระบบ ซึ่ง

อาจสร้างความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาและ

ทบทวนใหม่ โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นด้านความมั่นคงของพลังงาน ราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก ข้อจ ากัด

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงสร้างต้นทุนท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบผสม 

• เปลี่ยนไปใช้ไฮโดรเจนสีเขียวทดแทนก๊ำซธรรมชำติเพื่อยกระดับควำมมุ่งมั ่นในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงสภำพ

ภูมิอำกำศ 

ความเร็วในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ก๊าซธรรมชาติไปสู่การใช้ไฮโดรเจนสีเขียวจะขึ้นอยู่กับระดับความมุ่งมั่น

ในการบรรลุเป้าหมายทางสภาพภูมิอากาศ (level of climate ambition) ขนาดของแหล่งกักเก็บที่ดูดซับก๊าซคาร์บอน 

(level of carbon sink) กลไกราคาคาร์บอน (carbon pricing instrument) และการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

ในระยะยาว ดังนั้นการลงทุนใหม่ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจึงควรต้องพิจารณาถึงการเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้าที่

สามารถใช้ไฮโดรเจนสีเขียวร่วมในการผลิตไฟฟ้าด้วย 
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2) ภำคขนส่ง 

กำรเปลี่ยนมำใช้ไฟฟ้ำในภำคขนส่ง (electrification of transport) คือกุญแจส ำคัญ

ในกำรลดปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ประเด็นส ำคัญ: 

• เมื่อถึงปี 2573 การเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีเพิ่มขึ้นถึง 12 TWh โดย

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเร่งให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้นในระบบ

ไฟฟ้า 

• ในปี 2593 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคขนส่งอาจสูงมากขึ้นถึงเกือบร้อยละ 20 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

และจะส่งผลให้ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันลงได้ทั้งหมด 211 Mtoe 

• การบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง จ าเป็นต้องมีการปรับใช้แผนโครงสร้างพื้นฐาน (สถานีชาร์จ ยาน

ยนต์ไฟฟ้าและการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้า) ที่รวดเร็ว ในปีต่อ ๆ มา 
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ข้อเสนอแนะ: 

• ส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำด้วยมำตรกำรจูงใจทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน 
ตัวอย่างของมาตรการด้านอุปสงค์ อาทิ มาตรการจูงใจทางภาษี การอุดหนุนราคายานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การจัดให้มีช่องทางพิเศษและที่จอดรถพิเศษส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนตัวอย่าง
ของมาตรการด้านอุปทาน เช่น การให้เงินอุดหนุนและมาตรการจูงใจการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ การสนับสนุนให้มีโครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการออกกฎหมายก ากับอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสายการผลิต นอกจากนี้ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (fuel economy) หรือมาตรฐานยาน
ยนต์จะมีบทบาทส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งด้วย 

 

กำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกในภำคขนสง่จะต้องอำศัยกลยุทธ์ทีก่ว้ำงกว่ำกำร

ผลักดันยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
ประเด็นส ำคัญ: 

• ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในภาคขนส่งไดร้้อยละ 50 ในปี 2593 แต่ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นที่จะต้องมีการใช้มาตรการอืน่ๆ ประกอบด้วย 

เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง (fuel economy) และการจ ากัดอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดส์ าหรบั

ยานยนต์  

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (modal shift) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้รวดเร็วขึ้นในระยะกลางไปจนถึงระยะยาว โดยสามารถลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 ภายในปี 

2573 และร้อยละ 40 ภายในปี 2593 

• การเร่งปรมิาณการหมุนเวียน (turnover) ของยานยนต์ในระบบจะช่วยเร่งปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ถึงแม้จะมีการวางเป้าหมายการจ าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิม่ขึ้น แต่การบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกยังจ าเป็นส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ยังคงมีการใช้งานอยู่จ านวนมากในปี 2593 
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ข้อเสนอแนะ: 

• ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงำนกว่ำ  (modal shift) ซึ่งมีควำมส ำคัญ

เทียบเท่ำกับกำรผลักดันให้ใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานกว่า (รวมถึงการเปลี่ยนจากการใช้ถนนไปสู่

การใช้ระบบรางและจากระบบเครื่องยนต์ไปสู่การใช้ระบบไร้เครื่องยนต์ และการขยายระบบขนส่งสาธารณะ) ควรได้รับ

การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนของภาคขนส่ง เนื ่องจากระบบขนส่ง

สาธารณะสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าได้เร็วกว่าขนส่งส่วนบุคคล ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

เดินทางไปใช้ขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จึงเป็นมาตรการที่ได้ผลที่สุดในการลดการปล่อยคาร์บอนของ

ภาคขนส่งในระยะกลาง 

• ส่งเสริมอัตรำกำรเปลี่ยนยำนยนต์ไปสู่ยำนยนต์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภำพและปล่อยคำร์บอนต ่ำให้เร็วขึ้น  

ภาครัฐควรออกนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมการซื้อขายยานยนต์ที่รวดเร็วขึ้นเพื่อปลดระวางยานยนต์เก่า 

จ ากัดการหมุนเวียนของยานยนต์เก่าในตลาดและเพิ่มยอดขายของยานยนต์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวอย่างของ

นโยบายและกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมให้เป็นไปตามแผน เช่น นโยบายภาษียานยนต์และนโยบายการก าจัดรถเก่า การ

ก าหนดมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดขึ้นต่อยานยนต์ที่ใช้งานบนถนน การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ยานยนต์แบบใหม่มีราคาที่เข้าถึงได้ ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้

รถยนต์เก่าสามารถขายกลับเข้าสู่ตลาดก่อนท่ีจะหมดอายุ และอื่น ๆ 
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3) ภำคอุตสำหกรรม 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและกำรเปลี่ยนมำใช้พลังงำนไฟฟ้ำ คือก้ำวแรก

ของกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนของภำคอุตสำหกรรม 
ประเด็นส ำคัญ: 

• ถึงแม้ว่าการด าเนินงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิต

พลังงานความร้อนและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน จะสามารถลดความความต้องการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่าร้อยละ 10 ภายใน 20 ปีข้างหน้า 

• เนื่องด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนอุณหภูมิต ่า เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยาสูบ เป็นภาคส่วนหลักที่ใช้พลังงานมาก

ที่สุดในโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่มีความพร้อมอยู่แล้วในตลาดซึ่งเป็นการผลิตความร้อน

อุณหภูมิต ่าได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้า จะช่วยให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนหลัก ๆ ในภาคอุตสาหกรรมได้ทันที  

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนมาใช้ปั๊มความร้อนและหม้อต้มไอน ้าแบบไฟฟ้า  

 

ข้อเสนอแนะ: 

• ออกมำตรกำรจูงใจให้ภำคอุตสำหกรรมเปลี่ยนมำใช้เทคโนโลยีท ำควำมร้อนด้วยระบบไฟฟ้ำ 

ค่าไฟฟ้าที่ถูกจะเป็นแรงผลักดันหลักในการส่งเสริมการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ในช่วง

ของการเปลี่ยนผ่าน ภาครัฐควรจะพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีท าความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้าใน

ภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนภายในนิคมอุตสาหกรรมไปพร้อมกันด้วย 

• เร่งบังคับใช้มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสำหกรรมที่มีกำรใช้พลังงำนที่มีควำม

เข้มข้นสูง 

ในระยะแรก รัฐบาลควรบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่แล้วอยา่ง

เข้มงวดกับอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นในการใช้พลังงานสูง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กกล้าและพลาสติก ก่อนที่จะบังคับใช้

กับอุตสาหกรรมอื ่น ๆ ทั ้งนี ้ การก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั ้นต ่า ( Mandatory Minimum Energy 

Performance Standards: MEPS) เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยจูงใจให้อุตสาหกรรมหันมาใช้เครื่องมือท่ีใช้พลังงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  
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• ส่งเสริมผลประโยชน์ทำงกำรเงินในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCOs)  

บริษัทจัดการพลังงาน ถือว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุ ดกลไกหนึ่งในการส่งเสริมแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลังพัฒนา รัฐบาลควร

ส่งเสริมให้มีสัญญาข้อตกลงเรื่องการด าเนินงานแบบอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมให้ตลาดบริษัทจัด

การพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถสนับสนุนการด าเนินการของบริษัทจัดการพลังงานด้วย

การเพิ่มวงเงินส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนภายใต้

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 

เชื ้อเพลิงคำร์บอนต ่ำคือกุญแจส ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนในระดับที่สูงขึ้น 

ประเด็นส ำคัญ: 

• อุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนอุณหภูมิต ่าสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนผ่านการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก

พลังงานหมุนเวียน ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า

นั้น จะสามารถท่ีจะลดการปล่อยคาร์บอนได้ผ่านการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอนต ่า เช่น พลังงานจากชีวมวลและไฮโดรเจน 

• พลังงานชีวมวลที่ผลิตแบบยั่งยืนควรที่จะถูกน ามาใช้ในภาคส่วนท่ีท าให้เกิดคุณค่าสูงสุด 

• ไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมบาง

ประเภทในระยะยาว แต่จากผลการศึกษาจะพบว่าไฮโดรเจนยังคงมีบทบาทไม่มากนักในประเทศไทย 

• ในระยะยาว การท าความร้อนอุณหภูมิสูงในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้ถ่านหินควรที่จะถูกแทนที่โดยเชื้อเพลิงสะอาด เช่น 

พลังงานชีวมวลหรือไฮโดรเจนสีเขียว การที่จะหวังพึ่งเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 

(CCUS) อาจยังไม่มีความแน่นอนในการใช้งาน เนื่องจากต้นทุนเทคโนโลยีที่สูง 

 

ข้อเสนอแนะ: 

• กำรใช้พลังงำนจำกชีวมวลควรเลือกใช้ในภำคส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากชีวมวลในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้กลยุทธ์การลดก๊าซเรือน

กระจกรูปแบบอื่นได้ (เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) แทนที่จะใช้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมเดิมในปัจจุบัน โดยการใช้ชีว
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มวลในการผลิตพลังงานจะต้องด าเนินงานตามหลักการข้อบังคับเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อตลาดพลังงานชีวมวลและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• นโยบำยสนับสนุนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้กำรใช้งำนไฮโดรเจนในภำคอุตสำหกรรม 

มาตรการต่าง ๆ จะต้องถูกน ามาใช้เพื่อที่จะเร่งให้เกิดการใช้งานของเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียว ตัวอย่าง

มาตรการด้านอุปทาน เช่น สัญญาการซื้อขายส่วนต่างคาร์บอน (Carbon Contract for Difference; CCfD) กลไกราคา

คาร์บอน (carbon pricing) และการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ส่วนมาตรการด้านอุปสงค์ อาทิเช่น นโยบายด้านการจัดซือ้

จัดจ้างสีเขียว 
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