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เส้นทางการลดคาร์บอน

ในภาคพลังงานไทย

เพื่อเป้าหมาย 

Carbon Neutrality 2050
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เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคพลังงานในอีก 

30 ปีข้างหน้าเป็นไปได้ และต้องอาศัยการเปล่ียนแปลงที่เริ่มตั้งแต่วันนี้

CASE ทำการศึกษาเส้นทางลดคาร์บอนในภาคพลังงาน และกำหนดเป้าหมาย

ระยะสั้น กลาง ยาว (check-points) พร้อมนโยบายและมาตรการท่ีต้องทำเพ่ือ

ไปสู่เป้าหมาย Carbon neutrality 2050

Key Highlights:

• แผนและนโยบายปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนในภาคพลังงาน

• เส้นทางไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามการศึกษาของ CASE ต้อง

อาศัยเป้าหมายการลดคาร์บอนท่ีเข้มข้นขึ้นใน ภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และ

ขนส่ง

• เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ CASE ไม่เพิ่มต้นทุนในการผลิต

ไฟฟ้า และได้ผลประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ
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● เส้นสีฟ้า คือ การดำเนินงานตามเป้าหมายและ

นโยบายปัจจุบัน ซึ่งห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมาย 

Carbon Neutrality ในปี 2050 อย่างมาก (เส้นสีส้ม)

● ภาคพลังงานสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มาก

ท่ีสุดท่ี 60 mton ในปี 2050

● ประเทศไทยยังต้องการแหล่งดูดซับคาร์บอนเพ่ือ

เป้าหมาย Carbon Neutrality ซึ่งประเมินว่าแหล่ง

ดูดซับคาร์บอนมีอยู่ 95 mton ในปี 2050 จากภาค

ป่าไม้

● เวียดนามต้ังเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 

2050 

● อินโดนิเซียต้ังเป้าหมาย Net-Zero GHG ในปี 2060

BAU

CASE Pathway

แผนพลังงานและนโยบายปัจจุบันยังไม่เพียงพอ

ที่จะบรรลุ Carbon Neutrality ในภาคพลังงาน
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• ภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม 

และขนส่ง มีบทบาทลดการ

ปล่อยคาร์บอนโดยรวม

เทียบเท่ากัน 

แต่ปริมาณท่ีลดจะแตกต่างกัน

ในแต่ละช่วงเวลา

• ภาคไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 

มีความพร้อมเริ่มลดได้ต้ังแต่

วันนี้

• ภาคขนส่ง มีบทบาทมากในช่วง

ท้าย เนื่องจากต้องเตรียมพร้อม

โครงสร้างพ้ืนฐานในช่วงต้น

เส้นทางไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามการศึกษาของ CASE ต้องอาศัย

เป้าหมายการลดคาร์บอนที่เข้มข้นข้ึนในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และขนส่ง
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เป้าหมายระยะสั้น

กลาง ยาว

นโยบายและ

มาตรการไปสู่

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา ไม่ต้องอุดหนุนราคา เพราะต้นทุนต่ำกว่าไฟฟ้าฟอสซิลแล้ว แต่เน้นการลดอุปสรรคด้าน

กฎระเบียบการติดต้ัง รวมถึงลดต้นทุนทางการเงินในการติดต้ัง

2. เพิ่มความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับพลังงานหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังในด้านการทำสัญญาซื้อขาย และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการแบบกระจายศูนย์ มาใช้

3. วางแผนการเปลี่ยนการลดเช้ือเพลิงฟอสซิลอย่างครอบคลุม เช่น มีนโยบาย reskill มีช่วงเวลาให้เตรียมตัวล่วงหน้า

+ไม่เพ่ิมโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน

+ทยอยปลดถ่านหินออกจากระบบ 

+ลดบทบาทของโรงไฟฟ้าก๊าซ

+นำไฮโรเจนมาใช้

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ลมและแสงอาทิตย์เป็นหลัก)

Check Point ภาคการผลิตไฟฟ้า:

เพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ลดสัดส่วนเช้ือเพลิงฟอสซิล

เข้มข้นในระยะส้ันและกลาง

2019 2030 2037 2050
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1. เพิ่มแรงจูงใจ และลดอุปสรรคให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสะอาดและประสิทธิภาพสูง – ติดต้ังโซลาร์, ส่งเสริมธุรกิจ

ประหยัดพลังงาน (ESCO), บังคับใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (MEPs)

2. ส่งเสริมการใช้ชีวมวล และไฮโดรเจน ทดแทนถ่านหินในอุตสาหกรรม – วางแผนบริหารจัดการ supply สำหรับภาคส่วนท่ีลด

คาร์บอนได้ยากก่อน, กำหนดราคาคาร์บอน

Electric heat pump ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล

สำหรับ low termperature heating

+ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

เลิกใช้น้ำมัน,  

ใช้ไฟฟ้า > 50% 

ชีวมวล ทดแทนถ่านหิน

สำหรับ high termperature heating

เลิกใช้ถ่านหิน

เข้มข้นในระยะส้ันและกลาง

เป้าหมาย

ระยะสั้นกลาง ยาว

นโยบายและ

มาตรการไปสู่

เป้าหมาย

Check Point ภาคอุตสาหกรรม (ความร้อน): เน้นการเปล่ียน

มาใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูง
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Reference scenario

100% ของรถใหม่

ท่ีวางขาย เป็นยานยนต์ไฟฟ้า

แต่ก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนโหมดการเดินทาง 

(ขนส่งสาธารณะ และระบบราง) และเพ่ิม

ประสิทธิภาพด้วย

เป้าหมาย

ระยะสั้นกลาง ยาว

เข้มข้นในระยะกลางและยาว

1. ส่งเสริมการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

a. tax incentives สำหรับผู้ซื้อ

b. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีสำหรับผู้ผลิต

2. ส่งเสริมการเปลี่ยนโหมดการเดินทาง จากรถส่วนตัวเป็นรถสาธารณะ จากถนนสู่ระบรางท่ีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

นโยบายและ

มาตรการไปสู่

เป้าหมาย

Check Point ภาคขนส่ง: เปล่ียนมาใช้ไฟฟ้าขับเคล่ือน สำหรับขนส่ง

สาธารณะ ระบบราง และรถส่วนตัว

การเปลี่ยนมาใช้ EVs มีบทบาทสำคัญท่ีสุด

ในการลดคาร์บอน
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• การเปลี่ยนผ่านตาม pathway นี้ต้องใช้เงินลงทุนต่อปีประมาณ 

2-5% ของ GDP ต้ังแต่วันนี้จนถึงปี 2050

• ต้นทุน คำนวณมาจากสมมติฐาน ว่าระบบไฟฟ้ามีการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ (cost optimization) และอาศัยเทคโนโลยีท่ี

มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

• ข่าวดี คือ หากเราสามารถทำตาม pathway ท่ีนำเสนอภายใต้

การศึกษานี้ได้ เรามีโอกาสบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอนนี้ได้โดยท่ีไม่ทำให้ต้นทุนในภาคการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

ต้นทุนผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย (บาทต่อหน่วย)

Carbon Neutrality Reference Scenario

เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน…ไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 
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การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาดนอกจากจะไม่ทำให้ต้นทุนสูงไฟฟ้าขึ้นแล้ว ยังได้ประโยชน์อื่นร่วมด้วย (Co-benefit)

ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การจ้างงาน และเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 

เส้นทางนี้…ได้มากกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอน

บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ: ผู้เสียชีวิตก่อน

วัยอันควร จากมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า

เช้ือเพลิงฟอสซิล ระหว่างปี 2020-2050 ลดลง 26,000 

ราย 

ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ: 
การจ้างงานสุทธิ (งานใหม่ > งานท่ีหายไป)

เพ่ิมขึ้น 8 ล้านงานระหว่างปี 2020—2050

จากการเพ่ิมโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลมเป็นหลัก

ลดผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า
เช่น CBAM แต่ถ้าหากไม่ทำ

ไทยจะส่งออกได้ลดลง หรืออุตสาหกรรมย้าย

ฐานการผลิตไปประเทศอื่น

ลดความเสี่ยงและความผันผวนด้าน
ราคาจากการต้องนำเข้าเช้ือเพลิง
ฟอสซิล

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน 4.5 ล้านล้านบาท

ระหว่างปี 2020-2050
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• แผนและนโยบายปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคพลังงาน

• เส้นทางไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามการศึกษาของ CASE ต้องอาศัยเป้าหมายการลดคาร์บอนท่ีเข้มข้นขึ้นใน ภาค

ไฟฟ้า อุตสาหกรรม และขนส่ง

• ไฟฟ้า – เน้นเพ่ิมการผลิตจากแสงอาทิตย์และลม

• อุตสาหกรรม – เน้นการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูง

• ขนส่ง – เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อน สำหรับขนส่งสาธารณะ ระบบราง และรถส่วนตัว

• เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของ CASE ไม่เพิ่มต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และได้ผลประโยชน์ร่วมอ่ืน ๆ

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคพลังงานในอีก 

30 ปีข้างหน้าเป็นไปได้ และต้องอาศัยการเปล่ียนแปลงที่เริ่มตั้งแต่วันนี้

พร้อมแล้ว เร่ิมก่อน

เร่ิมหลัง แต่เร่งเคร่ืองจนทัน
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