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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนั ปัญหาภาวะโลกร้อน ท่ีเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงท่ี

ประชาคมโลกต่างร่วมมือแกไ้ข จนท าใหเ้กิดอนุสัญญาสหประชาชาติ วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Kyoto Protocol) ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดร่้วมลงนามในอนุสัญญาดงักล่าว จึงไดจ้ดัท า
แผนพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศข้ึนเพื่อใชท้ดแทนพลงังานบางส่วนจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ท่ีเป็นตน้เหตุ
ของปัญหาดงักล่าว หากแต่การน าพลงังานทดแทนบางประเภทมาใชเ้พื่อลดปัญหามลภาวะดงักล่าว เช่น 
พลงังานแสงอาทิตย ์ ยงัมีประเด็นในเร่ืองของตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงโดยเปรียบเทียบกบัพลงังานในระบบ การ
ลงทุนในพลงังานทดแทนจึงพฒันาไม่ไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาในพลงังาน
ทดแทน รัฐจึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนในรูปแบบของส่วนเพิ่มราคารับซ้ือแก่พลงังานทดแทน ซ่ึงการสนบัสนุนส่วน
เพิ่มราคารับซ้ือพลงังานทดแทนดงักล่าวน้ี  ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม โดยการบวก
รวมตน้ทุนส่วนเพิ่มของราคารับซ้ือไฟฟ้าพลงังานทดแทนน้ีเขา้ไปในส่วนของค่าไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมติั (Ft) ซ่ึง
จะท าใหป้ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไปตอ้งรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าสูงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาจึงตอ้งการศึกษาถึงอตัรา
ท่ีเหมาะสมส าหรับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า โดยไดท้  าการศึกษาภายใตห้ลกัคิดของการประเมินตน้ทุน
ผลกระทบภายนอกท่ีหลีกเล่ียงไดจ้ากมลภาวะดงักล่าว และจากการศึกษาพบวา่ มูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอก
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.5635 - 5.9127 บาท/กิโลวตัต ์ ซ่ึงคงมีค่านอ้ยกวา่ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ดงันั้นภายใตบ้ริบทของการศึกษาน้ี มูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอกท่ีไดจ้าก
การศึกษา จึงแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เหมาะสมของอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในปัจจุบนั และอตัราส่วน
เพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสมจึงไม่ควรเกินกวา่มูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอกท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

ค ำส ำคัญ: พลังงำนทดแทน, ส่วนเพิม่รำคำรับซ้ือ, ต้นทุนผลกระทบภำยนอก, ต้นทุนหลีกเลี่ยง 
 

 

 

 

 



The Appropriate Adder Price 

Case of Solar PV Rooftop 
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Abstract 

 

Climate change caused by the release of greenhouse gases is one of the most important 

issues of global community to solve. Thailand has signed the UN Convention on Climate Change 

(Kyoto Protocol) and has made an effort to develop renewable energy sources to replace existing 

fossil fuels energy source. Fossil fuels energy source are a major cause of climate change as by 

release large amounts of Carbon dioxide. However, some types of renewable energy sources 

such as solar power can reduce pollution; solar power is also have high cost of production 

compared to the fossil-based fuels. Investment in renewable energy development is insufficient 

therefore, to encourage the development of renewable energy. The government has provided 

support by offering Feed-in-Tariff program (adder rate) for renewable energy. Such offer 

affected the overall electricity generation cost because of the higher price. This leads to pass 

through the burden to all end users via the Ft (Fuel Adjustment cost).  Hence, the purpose of this 

paper is to study the appropriate adder rate. Which studied the idea by assessment the external 

costs of pollution avoided it. The study found that the value of external cost is between 0.5635 to 

5.9127 baht / kWh which less than the adder rate given in the Solar PV Rooftop program. Thus, 

in the context of this study. The value of the external costs shows the unsuitable of the currently 

marginal price of electricity. In addition, a reasonable adder rate should not exceed total external 

costs from this study. 
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1. บทน า 

ความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ หรือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าฝน ความ

แปรปรวนของฤดูกาล การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยา่งเฉียบพลนันั้น นกัวทิยาศาสตร์เช่ือวา่ตน้เหตุของ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี เกิดข้ึนเป็นผลมาจากการเผาผลาญพลงังานฟอสซิล (Fossil fuel) อนั

เป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการพฒันาภาคอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การเผาผลาญ

พลงังานฟอสซิลท าใหค้วามเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึนจึง

ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) หรือท่ีรู้จกักนัดีในค าวา่ ภาวะโลกร้อน (Global 

warming) 

จากภาวะโลกร้อนดงักล่าว น ามาซ่ึงพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ภายใตอ้นุสัญญา

สหประชาชาติ วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework – Convention on 

Climate Change หรือ UNFCCC) เป็นอนุสัญญาท่ีเกิดจากความพยายามของประชาคมโลกในการแกไ้ข

ปัญหาการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศท่ีเช่ือวา่สาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 

อนัเน่ืองมาจากการสะสมตวัใน ชั้นบรรยากาศของก๊าซต่าง ๆ ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส

ออกไซด ์และสารทดแทน (CFCs) 

โดยประเทศไทยไดร่้วมลงนามและใหส้ัตยาบนัต่อพิธีสารเกียวโตเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 
2542 และ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2545 และประเทศไทยไดถู้กจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาตาม
บญัชีประเทศของ อนุสัญญาฯ ท่ีไม่มีพนัธกรณี ในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Non Annex) 
แต่มีส่วนร่วมในการลด ก๊าซเรือนกระจกผา่นกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ตามพิธีสารเกียวโตได ้ดงันั้น เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รัฐบาลจึงไดม้อบหมายใหก้ระทรวงพลงังานจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี พ.ศ.2555-2564 (Alternative Energy Development Plan : AEDP 
2012-2021) เพื่อ ก าหนดกรอบและ ทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ กล่าวคือ “นโยบาย
จะใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เพื่อไปทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 
ภายใน 10 ปี” จะท าใหจ้  านวนโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือ เพลิงฟอสซิลบางส่วน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ถูก
ทดแทนดว้ยโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานหมุนเวยีน  



ปัจจุบนั สัดส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากมีตน้ทุน
การผลิตท่ีสูง โดยเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตของการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล จึงท าใหก้าร
พฒันาพลงังานหมุนเวยีนในเชิงพาณิชยแ์ข่งขนัไดย้าก ไม่เกิดแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการมาลงทุนใน
พลงังานดงักล่าว ซ่ึงในอีกดา้นหน่ึง ตน้ทุนการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีค่อนขา้งต ่านั้น จะพบได้
วา่มกัไม่ไดน้ าตน้ทุนทางสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Costs) ในกระบวนการ
ผลิตและการบริโภคเช้ือเพลิงฟอสซิลมาพิจารณารวมอยูด่ว้ย ดงันั้นตามหลกัการวเิคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์จึงสามารถกล่าวไดว้า่ ราคาพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลไม่ไดส้ะทอ้นตน้ทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ทั้งหมด จึงท าใหร้าคาพลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลต ่ากวา่ราคาท่ีควรจะเป็น ท าใหเ้กิดการใช้
พลงังานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลท่ีมากเกินไป และน าไปสู่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นทางรัฐ
จึงไดใ้ชม้าตรการการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือพลงังานหมุนเวยีน เพื่อเป็นการกระตุน้และจูงใจให้
เกิดการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในสังคมเพิ่มมากข้ึน 

ตารางท่ี 1.1 ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของพลงังานประเภทต่างๆ [1] 

ประเภทพลงังาน ราคา (บาท/กโิลวตัต์ช่ัวโมง) 

พลงังานชีวมวล 0.30-0.50 

ก๊าซชีวภาพ 0.30-0.50 

ขยะ 2.50-3.50 

พลงังานน ้าขนาดเล็ก 0.80-1.50 

พลงังานลม 3.50-4.50 

พลงังานแสงอาทิตย ์ 6.16-6.96 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ตารางท่ี 1.1 แสดงส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของพลงังานประเภทต่างๆ ซ่ึงมีอตัราสนบัสนุนใน
แต่ละประเภทพลงังานไม่เท่ากนั เพราะการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานประเภทต่างๆ มีตนุ้ทนต่อหน่วย
ไฟฟ้าสูงต ่าไม่เท่ากนั และสังเกตไดว้า่ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ไดรั้บ
การสนบัสนุนในอตัราท่ีสูงกวา่พลงังานหมุนเวยีนประเภทอ่ืนมาก ท าใหโ้ครงการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยต่์างมีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจยืน่เสนอขายไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
โครงการประกาศเปิดรับซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ท่ีทางรัฐ



จะรับซ้ือไฟฟ้าจากผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บใบอนุญาตเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า แลว้ขายใหก้บั
รัฐตามอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือท่ีรัฐประกาศนั้น มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการเกินกวา่จ านวน
เป้าหมายของแผนพฒันาก าลงัการผลิตของประเทศป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หากมีการสนบัสนุน
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าของพลงังานหมุนเวยีนจากโครงการพลงังงานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
ในสัดส่วนท่ีสูง ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าในภาพรวมสูงข้ึนไดจ้ากการบวกรวม
ตน้ทุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาน้ีเขา้ไปในค่า
ไฟฟ้าผนัแปรอตัโนมติั (เอฟที) ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ไปตอ้งรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าสูงข้ึน 
ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาจึงก าหนดค าถามวจิยัวา่ ภาระค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนจากการสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับ
ซ้ือไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนนั้นมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์แลว้หรือไม่ 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และผลกระทบต่อโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าใน
ภาพรวมจากโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ดว้ยการ
ประเมินมูลค่าตน้ทุนทางสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้นน้ถึงความส าคญัของพลงังานทดแทน เพราะเป็นพลงังานท่ีสะอาด 
และสามารถผลิตไดใ้นประเทศไทยเอง โดยเห็นไดจ้ากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกต่างมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  แต่อยา่งไรก็
ตามนโยบายการส่งเสริมและพฒันาพลงังานทดแทนต่างๆยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร โดยสาเหตุหลกัส่วน
หน่ึงเกิดจากตน้ทุนต่อหน่วยของไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวยีนสูงกวา่ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล ดงันั้น การท่ีรัฐเขา้แทรกแซงในรูปเงินสนบัสนุนจึงเป็นส่ิงท่ีควรกระท า แต่ปัญหาท่ี
ส าคญั คือ จ านวนเงินสนบัสนุนในอตัราเท่าใดจึงจะเหมาะสม  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางในการก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
พบวา่แนวทางหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชเ้พื่อก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ก็คือ แนวความคิด
เร่ืองการประเมินตน้ทุนผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดน้ าการประเมินค่าความเสียหายจากโรงไฟฟ้า มา
ปรับใชก้บัการส่งเสริมการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและสมเหตุสมผล เน่ือง
ดว้ยตน้ทุนของผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงจากฟอสซิลนั้นปรากฏอยา่งชดัแจง้ในรูป
ของมลภาวะอากาศ การรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วยจากมลพิษทางอากาศ เม่ือโครงการพฒันาพลงังาน



ทดแทนเป็นโครงการท่ีปราศจากมลพิษ หรือส่งผลกระทบนอ้ยกวา่การผลิตไฟฟ้าดว้ยโรงไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล ผลเสียหายท่ีหลีกเล่ียงจากการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจึงเปรียบเสมือนเงินท่ีระบบ
เศรษฐกิจจะสามารถประหยดัได ้ ดงันั้นมูลค่าท่ีประหยดัได ้ ควรตกเป็นผลประโยชน์แก่โครงการ
พลงังานทดแทนนั้น 

จากการศึกษาวธีิการประเมินมูลค่าผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบวา่สามารถท าการประเมินมูลค่า
ไดใ้นหลายวธีิดว้ยกนั ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาวธีิการประเมินมูลค่าใหเ้หมาะสมกบัการศึกษา โดย
การศึกษาคร้ังน้ีมีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดและมูลค่าของผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกิจกรรมใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงการศึกษาเหล่าน้ีมกัตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและตนุ้ทนในการศึกษาเป็น
จ านวนมาก ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงเลือกใชว้ธีิการประเมินมูลค่าโดยวธีิ Benefit Transfer ซ่ึงเป็น
วธีิการประเมินมูลค่าผลกระทบภายนอกดงักล่าวดว้ยวธีิทางลดั เป็นวธีิท่ีประหยดัเวลา และตน้ทุนใน
การศึกษา โดยการน าผลการศึกษามูลค่าของผลกระทบภายนอกท่ีมีการประเมินในช่วงเวลาหรือพื้นท่ี
หน่ึงๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าผลกระทบภายนอกส าหรับพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาได ้ 

วธีิการประเมินมูลค่าโดยวธีิ Benefit Transfer 

วธีิ Benefit Transfer เป็นวธีิการโอนมูลค่าส่ิงแวดลอ้มจากสถานท่ีท่ีไดมี้ผู ้ท  าการศึกษาประเมิน
ไวแ้ลว้ (Study Site) มายงัพื้นท่ีท่ีก าลงัตดัสินใจด าเนินโครงการ (Policy Site) ซ่ึงพื้นท่ีทั้งสอง แห่ง
ดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะสภาพพื้นท่ีท่ีใกลเ้คียงกนั โดยอาจจะเป็นการโอนในรูปประโยชน์ กล่าวคือ 
โครงการท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนมีประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร หรือในรูปของ ความเสียหายของ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น เช่น การประเมินความเสียหายของป่าไมใ้นประเทศ ก. ผู ้ ประเมินอาจน ามูลค่าป่าท่ี
ศึกษาไวแ้ลว้จากประเทศ ข. แลว้น ามาท าการปรับค่าเพื่อน ามาใชเ้ป็น มูลค่าของป่าในประเทศ ก. แทน 
ในการปรับมูลค่าผูป้ระเมินอาจพิจารณาจากความแตกต่างของ ระดบัรายไดข้องคนในประเทศ ก. และ
ประเทศ ข. ขนาดของพื้นท่ีป่าท่ีแตกต่างกนั หรือจ านวน ประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่างกนั เป็น
ตน้  

ถึงแมว้ธีิ Benefit Transfer จะมีขอ้จ ากดั แต่ก็ถือวา่เป็นวธีิท่ีมีประโยชน์ทั้งในดา้นการ
ประหยดัเวลาและงบประมาณในการท าการศึกษาเพราะในกรณีท่ีเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งกะทนัหนั 
รัฐบาลอาจตอ้งการขอ้มูลอยา่งเร่งด่วนในการช่วยตดัสินใจ วา่ควรด าเนินการอยา่งไรกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน และไม่มีเวลามากพอท่ีจะใหท้ าการศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าโดยตรง เพราะตอ้งใชเ้วลามากใน
การส ารวจหรือเก็บขอ้มูลภาคสนาม และวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นวธีิ Benefit Transfer จึงเป็นวธีิท่ีมี



ประโยชน ์ เพราะสามารถค านวณมูลค่าส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใชเ้ป็นตวัเลข ในการคาดการณ์ 
วา่การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนมีมูลค่าประมาณเท่าไรดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูท่ี้น าตวัเลข
มูลค่าส่ิงแวดลอ้มไปใชค้วรระวงัวา่มูลค่าท่ีไดม้าน้นั ค  านวณมาดว้ยวธีิใด และมีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
นอกจากน้ีวธีิ Benefit Transfer จะมีประโยชน์อีกทางหน่ึง เม่ือตอ้งการท่ี จะประเมินมูลค่าส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยวธีิอ่ืน แต่ยงัขาดแคลนบุคลากร นกัวจิยั หรือผูช้  านาญการ ท่ีจะ มาท าการประเมินมูลค่าดว้ย
เคร่ืองมือนั้น  ประกอบกบัการท่ีไม่มีขอ้มูลเพียงพอ ท่ีจะท าการ ประเมินมูลค่าดว้ยวธีิอ่ืน จึงตอ้งอาศยั
วธีิการโอนมูลค่าจากแหล่งท่ีท าการศึกษาไวแ้ลว้มาใช ้

แนวทางในการท า Benefit Transfer สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ วธีิโอน
ฟังกช์นัของ มูลค่าผลกระทบ (Value Function Transfer) และวธีิโอนค่าเฉล่ียของมูลค่าผลกระทบ 
(Mean Value Transfer) ซ่ึงการค านวณมูลค่าของผลกระทบทั้งสองกรณีจะเป็นการค านวณมูลค่าในรูป
ของมูลค่าความเตม็ใจ จะจ่าย (Willingness to pay, WTP) ของผูไ้ดรั้บผลกระทบเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงไม่
ตอ้งรับผลกระทบนั้นๆ  

ในกรณีการท า Benefit Transfer โดยวธีิ Value Function Transfer นั้น จะน าฟังกช์นัและค่าสัม
ประสิทธ์ฺของฟังกช์นัประมาณการ WTP ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาใน Study Site มาใชใ้นการประมาณการ
มูลค่า WTP ใน Policy Site โดยการแทนค่าตวัแปรต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลของประชากรใน Policy Site ลง
ไปแทน ส่วนในกรณีของ Mean Value Transfer จะเป็นกรณีท่ีเช่ือวา่ ประชากรใน Policy Site  มี
ลกัษณะใกลเ้คียงประชากรใน Study Site อยา่งมาก จนกระทัง่สามารถน าค่าประมาณการมูลค่า WTP 
ของประชากรใน Study Site มาใชใ้น การประเมินมูลค่า WTP ของประชากรใน Policy Site ได ้ ซ่ึงถา้
เป็นกรณีท่ีเป็นการโอนค่าระหวา่ง Study Site และ Policy Site ท่ีอยูใ่นประเทศเดียวกนั ใชเ้งินตราสกุล
เดียวกนั และประเมินมูลค่าภายในกรอบระยะเวลา เดียวกนั เราจะสามารถใชค้่าเฉล่ียของ WTP ของ 
Study Site เป็นค่าประมาณการ WTP ของ Policy Site ได ้ โดยตรง แต่ในกรณีท่ีการโอนค่านั้นๆ เป็น
การโอนค่าระหวา่ง Study Site และ Policy Site ท่ีอยูค่นละประเทศ กนั ใชเ้งินตราสกุลต่างกนั และ/
หรือ เป็นการประเมินมูลค่าส าหรับช่วงเวลาท่ีต่างกนั ก็อาจตอ้งมีการใช ้ตวัปรับค่า (Conversion Factor) 
มาช่วยใหก้ารโอนค่าเป็นไปโดยถูกตอ้งมากข้ึน 

 

 

 



การศึกษาต้นทุนผลกระทบภายนอกภายใต้โครงการวจัิย ExternE 

โครงการ ExternE (External Cost of Energy) เป็นโครงการวิจยัภายใตก้ารสนบัสนุนของ 
European Commission โดย มีเป้าหมายท่ีจะศึกษาและประเมินมูลค่าของตน้ทุนผลกระทบภายนอกของ
เทคโนโลยพีลงังานประเภท ต่างๆ โครงการ ExternE มีลกัษณะเป็นโครงการวจิยัขนาดใหญ่ท่ีประกอบ
ข้ึนดว้ยโครงการวจิยัขนาด เล็กจ านวนมาก โดยตลอดระยะเวลาของโครงการท่ีผา่นมา (ตั้งแต่ท่ี
โครงการ ExternE เร่ิมตน้ในปี 1991 จนปัจจุบนั) ไดมี้การผลิตงานวิจยัภายใตโ้ครงการน้ีมาไม่นอ้ยกวา่ 
20 โครงการในกลุ่มประเทศ สหภาพยโุรป 15 ประเทศ (EU15) โดยการวิจยัในช่วงตน้จะเนน้เก่ียวกบั
การพฒันาวธีิวจิยั (Research Methodology) ในการศึกษาตน้ทุนภายนอกของมลพิษทางอากาศจาก
กิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นจึงไดมี้การปรับปรุงและขยายวธีิวจิยัของการศึกษาใหค้รอบคลุม
ความรู้ใหม่ๆ และมลภาวะ ประเภทต่างๆมากข้ึน พร้อมทั้งการขยายการประยกุตืใชว้ธีิวจิยัท่ีพฒันาข้ึนน้ี
กบัเทคโนโลยพีลงังา นอ่ืนๆ  

โครงการวจิยั ExternE ถือไดว้า่เป็นความพยายามคร้ังใหญ่ท่ีสุดท่ีไดมี้การด าเนินการมาใน
การศึกษาและประเมินค่าผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสังคม การวเิคราะห์ตน้ทุน
ผลกระทบภายนอกโครงการ ExternE จะใชก้รอบการวเิคราะห์ท่ีเรียกวา่ Impact-Pathway Approach ซ่ึง
จะ ประเมินมูลค่าของตน้ทุนภายนอก โดยการวิเคราะห์ไล่ตามช่องทาง (Pathway) การเกิดข้ึนของผล
กระ ทบภายนอกประเภทต่างๆจากจุดก าเนิดไปสู่จุดท่ีไดรั้บผลกระทบ ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีของการ 
ประมาณผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ การศึกษาจะเร่ิมจากการประมาณการผลการเปล่ียนแปลง 
ของคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า และไปสู่การประมาณการขนาดของ Physical Impacts 
ประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อผลผลิตการเกษตร หรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ก่อนท่ีจะ
มีการประเมินมูลค่าของผลกระทบต่างๆ เหล่านั้นเป็นตวัเงิน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การศึกษาตน้ทุน ผลกระทบ
ภายนอกของโครงการ ExternE เป็นงานวจิยัท่ีละเอียดและตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานประกอบ การศึกษา
ค่อนขา้งมาก  

เน่ืองจากการศึกษาวจิยัในโครงการ ExternE เป็นงานวิจยัท่ีครอบคลุมประเภทของผลกระทบ 
ภายนอกท่ีหลากหลาย และเป็นการวจิยัท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันา Methodology ในการวเิคราะห์ ท่ี
ถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นงานวจิยัท่ีเนน้ความละเอียดของขอ้มูลค่อนขา้งสูง จึงมีความเห็นวา่ ผลการวจิยั ของ
โครงการ ExternE น่าจะเป็นผลการวจิยัท่ีเหมาะกบัการใชเ้ป็นฐานอา้งอิงในการประเมินมูลค่า
ผลกระทบภายนอกของการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  



งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ส าหรับการศึกษาในต่างประเทศ Ralph E.H. Sims, Hans-Holger Rogner, Ken Gregory (2003) 
ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบการลดตน้ทุนต่อตนัของการหลีกเล่ียงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละ
เทคโนโลยกีารผลิตดว้วยวธีิ Levelized Cost of Energy (LCOE) ซ่ึงจากการสรุปผลการศึกษาพบวา่ มี
หลายวธีิในการสร้างเทคโนโลยไีฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพของเช้ือเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การใชพ้ลงังานทดแทน จากแนวทางน้ีจะท าใหต้น้ทุนลดลง 
และการผลิตไฟฟ้ามีศกัยภาพในการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนในอตัราร้อย
ละ 1.5 – 4.7 ในปี 2010 และอตัราร้อยละ 8.7 ในปี 2020 [2] อีกหน่ึงการศึกษาท่ีวเิคราะห์ถึงตน้ทุนการ
ผลิตเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยเ์ช่นเดียวกนั ของ Severin Borenstein (2008) โดยเป็นการศึกษาใน
แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นการศึกษาหลงัจากงานวจิยัก่อนหนา้ท่ีกล่าวมา ผลการศึกษายงัเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั คือ ถึงแมเ้ทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยไ์ดรั้บการพฒันาต่อมา แต่อยา่งไรยงัพบวา่
ประโยชน์ท่ีไดรั้บยงัคงนอ้ยกวา่ตน้ทุนแมร้วมประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขา้
แลว้ก็ตาม [3] และในปี 2009 ไดมี้การประเมินค่าผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยใชว้ธีิ 
IPA ของโรงไฟฟ้าในประเทศซีเรีย สารมลพิษท่ีเป็นปัจจยัในงานวจิยัน้ีคือ ฝุ่ นละออง โดยใชห้ลกัการ 
Exposure-Response Function ในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารมลพิษท่ีส่งผลต่อสุขภาพของ
มนุษย ์ อตัราการเป็นโรคต่างๆตามปริมาณสารพิษท่ีเพิ่มข้ึนในบรรยากาศ จากนั้นประเมินตน้ทุน
ผลกระทบสุขภาพดว้ยวธีิการ Benefit Transfer ท่ีมาจากการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิ Willingness to Pay ของ
งานวจิยัในประเทศสหรัฐอเมริกา จากกงานวจิยัพบวา่ ตน้ทุนผลกระทบจะมีค่าประมาณ 0.07 US cent 
ต่อกิโลวตัต ์ ส าหรับเช่ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ และ 2.5 US cent ต่อกิโลวตัตส์ าหรับเช้ือเพลิงน ้ามนั ซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นวา่ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีตน้ทุนผลกระทบสุขภาพต ่ากวา่อยา่งมีนยัส าคญั [4] ถดัมา
เป็นการศึกษาของ Tick Hui Oh, Shing Chyi Chua (2010) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพพลงังานและศกัยภาพ
ในการซ้ือขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นประเทศมาเลเซีย โดยในการศึกษาน้ียงัคงวเิคราะห์ความ
คุม้ค่าของประสิทธิภาพพลงังานรูปแบบต่างๆ [5] และอีกการศึกษาท่ีเปรียยบเทียบตน้ทุนการผลิตดว้ย
วธีิ Levelized Cost of Energy เช่นเดียวกนักบัการศึกษาขา้งตน้ของ Giovinda R.Timilsina, Lado 
Kurdgelashvili and Patrick A. Narbell (2011) ไดว้เิคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายดา้นการพฒันา
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์เติบโตในปีท่ีผา่นๆมา โดยมีการปรับปรุงทั้งดา้นเทคโนโลยีท่ีส่งผลในการลด
ตน้ทุน และนโยบายรัฐบาลท่ีสนบัสนุนการพฒันาและการใชป้ระโยชน์พลงังานทดแทนมากข้ึน แต่
อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่ถึงแมต้น้ทุนของพลงังานแสงอาทิตยไ์ดมี้การลดงอยา่งรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกบั



ราคาในอดีตท่ีผา่นมา ก็ยงัคงสูงกวา่ค่าใชจ่้ายของเทคโนโลยพีลงังานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลทัว่ไป เช่น 
จากก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ [6] 

ส าหรับการศึกษาในประเทศไทยไดแ้ก่ งานวจิยัของ ชยัศกัด์ิ ยงบรรเจิด (2547) ศึกษาความ
เหมาะสมในการส่งเสริมผูผ้ลิตรายเล็กท่ีใชพ้ลงังานหมุนเวียน ไดว้เิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์จากโครงการท่ีใชแ้กลบเปลือกไม ้ มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ท่ีใชน้ ้ามนัเตา 
ลกัษณะ (with/with-out) โดยวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ และ Levelized Cost ซ่ึงเป็นราคาตน้ทุน ต่อ 
กิโลวตัต-์ชัว่โมง ของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง โดยผลการศึกษาพบวา่ โครงการสนบัสนุนเงินส่วนเพิ่มต่อ
หน่วยไฟฟ้าใหก้บัผูผ้ลิต ในระยะสั้น ท าใหต้น้ทุนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เพิ่มข้ึนคิดเป็นเงิน 0.08 
บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือ 11.2 ลา้นบาทต่อปี การสนบัสนุนเงินเพิ่มอาจจะไม่เกิดประโยชน์หาก
ปริมาณการผลิตจากโครงการฯ มีไม่มากพอ เพราะไม่สามารถทดแทนการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในระยะยาว [7] ถดัมาเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายตน้ทุนผลกระทบภาย
นอกจากการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ไดศึ้กษานโยบายเพื่อสนบัสนุนการพฒันาและการใช้
พลงังานหมุนเวยีนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานในประเทศไทยระยะท่ี 2 เร่ืองการ
ประเมินศกัยภาพของส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (adders) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนและ
ลดแก๊สเรือนกระจก ซ่ึงไดมี้การประมาณมูลค่าผลกระทบภายนอกจากการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2551 
โดยท าการประเมินมูลค่าดว้ยวธีิ Benefit Transfer พบวา่ มูลค่าผลกระทบภายนอกของ CO2 มีค่า 0.08 
บาท/kWh Sox มีค่า 0.01 บาท/kWh NOx มีค่า 0.03 บาท/kWh และ PM10 มีค่าผลกระทบนอ้ยมากจน
เกือบไม่มีมูลค่า [8] 

 

 

 

 

 

 

 



3. วธิีการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในงานวจัิย 

  ข้อมูลผลการประมาณมูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอก 
 

โดยอา้งอิงขอ้มูลผลการประมาณมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอกจากการผลิตไฟฟ้า
ของโครงการวิจยั ExternE โครงการ Externalities of Energy: Extension of Accounting 
Framework and Policy Application (ExternE-Pol) เป็นฐานในการท า Benefit Transfer 
Analysis 
 

โดยการศึกษาตน้ทุนผลกระทบภายนอกภายใตโ้ครงการวจิยั ExternE จะใชก้รอบการ
วเิคราะห์ท่ีเรียกวา่“Impact Pathway Approach (IPA) หรือ วถีิผลกระทบ” ซ่ึงจะ ประเมินมูลค่า
ของตน้ทุนภายนอก โดยการวเิคราะห์ไล่ตามช่องทาง (Pathway) การเกิดข้ึนของผลกระ ทบ
ภายนอกประเภทต่างๆจากจุดก าเนิดไปสู่จุดท่ีไดรั้บผลกระทบ การหาผลกระทบต่อสุขภาพท่ี
เกิดข้ึน ดว้ยแนวคิดพื้นฐานจากการเปล่ียนแปลงโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การประเมินปริมาณสารพิษ ณ จุดก าเนิดของมลพิษ เช่น โรงไฟฟ้าท่ีก าหนดแห่งหน่ึง 
2. การหาการกระจายตวัของสารมลพิษ และปริมาณความเขม้ขน้สารพิษท่ีเพิ่มข้ึนใน

บรรยากาศ ท่ีท าใหคุ้ณภาพอากาศเปล่ียนแปลง 
3. การประมาณการณ์ขนาดของ Physical Impact ประเภทต่างๆ เช่น ของระดบัมลพิษใน

บรรยากาศยอ่มส่งผลต่อสุขภาพมนุษย ์โดยใชผ้ลการศึกษาทางระบาดวทิยามาร่วมประยกุต ์
4. การประเมินมูลค่าผลกระทบทางสุขภาพใหเ้ป็นตวัเงิน 

   
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการประมาณการตน้ทุนผลกระทบภายนอกจากการผลิตไฟฟ้า

ของโครงการวิจยั ExternE-Pol ท่ีใชเ้ป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยเป็นผลการประมาณการ
ตน้ทุนผลกระทบภายนอกท่ีสืบเน่ืองจากการปล่อยสารมลพิษส าคญับางประเภทในการผลิต
กระแสไฟฟ้า  

 
 
 



ตารางท่ี 3.1 ExternE-Pol Results: External costs per ton of pollutant emitted in EU15 [9] 

Pollutant External Cost (Euro/ton) 

CO2 19 

SO2 2,939 

NOx 2,908 

  ท่ีมา: Final Technical Report ExternE-Pol (2005) 

ข้อมูลของโรงไฟฟ้ากรณศึีกษา 
 

ในการศึกษาน้ี จะเลือกเอาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นตวัแทนในการศึกษา เน่ืองจากเหตุผล
ในการใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าแก่พลงังานหมุนเวยีนของรัฐนั้น เพื่อเป็นการสนบัสนุน
พลงังานหมุนเวยีนข้ึนมาเพื่อทดแทนพลงังานท่ีมาจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ก็จะสามารถลดการ
ผลิตพลงังานฟอสซิลลงได ้ซ่ึงแหล่งการผลิตพลงังานท่ีมาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีควรท าการ
ปรับลดมากท่ีสุด ก็ควรจะเป็นแหล่งผลิตท่ีมีตน้ทุนทางสังคมสูงท่ีสุด ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเลือก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นตวัแทนในการศึกษา 

 
โดยปัจจุบนัโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีทั้งหมด 13 เคร่ือง มีก าลงัผลิตรวม 2,400 MW 

ประกอบดว้ย เคร่ืองท่ี 1-3 มีก าลงัผลิตเคร่ืองละ 75 MW (ปัจจุบนัเคร่ืองท่ี 1-3 ไดห้ยดุ
เดินเคร่ืองแลว้) เคร่ืองท่ี 4-7 มีก าลงัผลิตเคร่ืองละ 150 MW และเคร่ืองท่ี 8-13 มีก าลงัผลิต
เคร่ืองละ 300 MW และมีค่าการปลดปล่อยมลภาวะของสารมลพิษ 3 ประเภท ดงัน้ี 

 
Plant Name Type CO2 SO2 NOx 

Mae Moh # 4-7 Lignite - Thermal 1,655 
44 1.23 

Mae Moh # 8-13 Lignite - Thermal 1,600 
42 1.16 

ท่ีมา: EGAT: PDP 2010 [10] 

 



ข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับก าหนดตัวปรับค่า 
 

ขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับก าหนดตวัปรับค่า (Conversion Factor) ในการประเมินมูลค่าโดยวธีิ 
Benefit Transfer โดยการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเปรียบเทียบโดยโอนค่าระหวา่ง Study Site และ 
Policy Site ท่ีอยูค่นละประเทศ จึงตอ้งปรับค่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจเพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
กบัประเทศไทยซ่ึง WTP ของคนทั้งสองประเทศยอ่มมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงความเท่าเทียมของอ านาจซ้ือเน่ืองจากรายไดท่ี้แตกต่างกนั และใช้
เงินตราต่างสกุลกนั โดยพบวา่สามารถสรุปทางเลือกเก่ียวกบัตวัปรับค่าท่ีมีการน ามาใชใ้น
งานวจิยัต่างๆ ไดเ้ป็น 4 กรณี คือ 

 
- Official Exchange Rate 

เน่ืองจากค่าของเงินในแต่ละพื้นท่ี ในแต่ละสกุลเงินมีความแตกต่างกนัระหวา่ง Study 
Site และ Policy Site การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอยา่งเป็นทางการเป็นตวัปรับค่าจึงเป็นวธีิท่ีง่าย
และตรงท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นทางการระหวา่งเงินบาทและเงิน
สกุล Euro ในปี ค.ศ. 2000 (ซ่ึงเป็นปีฐานในการประเมินมูลค่าของผลกระทบต่างๆใน
โครงการวจิยั ExternE-Pol) มีค่าอยูท่ี่ 36.93 บาท/Euro (ขอ้มูลจาก World Bank (2002) [11] 
และ Statistical and Economic Commission for Europe (2003). [12]) 

 
- Purchasing Power Parity Index 

เน่ืองจากการปรับค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนอยา่งเป็นทางการ (Official Exchange Rate) 
ในหลายกรณี พบวา่ ไม่สามารถแสดงอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) โดยเปรียบเทียบของ
เงินตราสกุลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นทางการระหวา่งเงินบาท
กบัเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบนั มีค่าอยูป่ระมาณ 33 บาท/ดอลลาร์ พบวา่เงิน 33 บาท
ในประเทศไทยสามารถใชซ้ื้อสินคา้และบริการต่างๆ ไดใ้นจ านวนท่ีมากกวา่เงิน 1 ดอลลาร์
สหรัฐจะสามารถหาซ้ือไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงท าใหมี้นกัวจิยับางกลุ่มเห็นวา่การใช้
อตัราแลกเปล่ียนทางการในการเปรียบเทียบมูลค่าของเงินในประเทศต่างๆ ไม่น่าจะเป็นการ
เปรียบเทียบท่ีใหภ้าพท่ีถูกตอ้ง จึงไดมี้ความพยายามจากหลายหน่วยงานในการจดัท าดชันีช้ีวดั
อ านาจซ้ือโดยเปรียบเทียบของเงินตราสกุลต่างๆ (Purchasing Power Parity Index) ข้ึนมาใหม ่
เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการโอนมูลค่าระหวา่งเงินตราสกุลต่างๆในประเทศต่างๆกนั 



ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชค้่าดชันีช้ีวดัอ านาจซ้ือโดยเปรียบเทียบระหวา่งเงิน
บาทและเงินสกุล Euro ในปี ค.ศ. 2000 ส าหรับ 15 ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (EU15) ซ่ึงอยู่
ท่ีระดบั 13.73 บาท/Euro เป็นฐานในการปรับค่า (ขอ้มูลจาก World Bank (2002) [11] และ 
Statistical and Economic Commission for Europe (2003). [12]) 

 
- Ratio of GDP per capita 

การใชส้ัดส่วนของรายไดป้ระชาชาติต่อหวัเป็นตวัปรับค่า WTP ในการโอนมูลค่า
ระหวา่งประเทศ เกิดจากแนวความคิดท่ีวา่ มูลค่าของความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของประชากรในแต่
ละประเทศในการลดผลกระทบภายนอกต่างๆ ยอ่มมีค่าข้ึนอยูก่บัระดบัความสามารถท่ีจะจ่าย 
หรือระดบัรายไดป้ระชาชาติต่อหวัของประชากรในประเทศนั้นๆ นัน่คือ ประชากรในประเทศ
ท่ีมีระดบัรายไดต่้อหวัสูงยอ่มมีความสามารถท่ีจะจ่ายและความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อลด
ผลกระทบทางลบต่างๆ ในระดบัท่ีสูงกวา่ประชากรในประเทศท่ีมีรายไดต้  ่า ดงันั้น จึงมีนกัวจิยั
บางกลุ่มเสนอวา่ควรใชส้ัดส่วนของ GDP per capita เป็นตวัปรับคา่ในการโอนค่าระหวา่งพื้นท่ี
ศึกษาท่ีอยูใ่นคนละประเทศ ซ่ึงการใชต้วัปรับค่าในลกัษณะน้ีจะมีผลเท่ากบัวา่ ก าลงัสมมติให้
ประชากรในทั้งสองประเทศใหค้่า WTP ในการลดผลกระทบภายนอกเป็นสัดส่วนท่ีคงท่ีเม่ือ
เทียบกบัรายไดข้องตน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ประชากรทั้งสองกลุ่มมีค่าความยดืหยุน่ของ 
WTP ต่อรายได ้(Income Elasticity of WTP) เท่ากบัหน่ึง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ระดบัของ GDP per capita ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2000 มีค่าอยูท่ี่ 
79,554 บาท/คน/ปี (ขอ้มูลจาก: http://www.nesdb.go.th) ในขณะท่ีมูลค่า GDP per capita เฉล่ีย
ของประชากรท่ีอยูใ่นกลุ่มประเทศ EU15 จะอยูท่ี่ประมาณ 20,825 USD/คน/ปี หรือ 22,611 
Euro/คน/ปี (ขอ้มูลจาก: UNDP (2002)[13]) 

 
- Income Elasticity of WTP 

ขอ้วจิารณ์ประการหน่ึงต่อการใชส้ัดส่วนของ GDP per capita เป็นตวัปรับค่าก็คือ ใน
งานวจิยัหลายๆช้ิน ไดพ้บวา่ค่าของ Income Elasticity of WTP ในการลดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมของประชากรในประเทศต่างๆ มีค่านอ้ยกวา่หน่ึงมาก นัน่คือ งานวจิยั
พบวา่แมว้า่ประชากรท่ีมีรายไดต้  ่าจะมีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มนอ้ย
กวา่ประชากรท่ีมีรายไดสู้ง แต่เม่ือพิจารณาสัดส่วนของ WTP ต่อรายได ้พบ่าคนท่ีมีรายไดต้  ่ามี
ความเตม็ใจท่ีจะสละรายไดข้องตนในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เพื่อบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม



ในระดบัเดียวกนั โดยผลการวจิยัในประเทศไตห้วนัพบค่า Income Elasticity of WTP ในการ
ลดผลกระทบทางสุขภาพอยูท่ี่ระดบั 0.4 ขณะท่ีผลการประมาณการณ์ Income Elasticity of 
WTP ในกรณีการลดการเสียชีวติของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าอยูท่ี่ประมาณ 
0.35 ซ่ึงค่าประมาณการ Income Elasticity of WTP ทั้งสองกรณีมีค่านอ้ยกวา่หน่ึงมาก 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการวเิคราะห์โดยใชต้วัปรับค่าในกรณีท่ี Income of Elasticity of WTP 
= 1 (ใช ้Ratio of GDP per capita เป็นตวัปรับค่า) และในกรณีท่ี Income of Elasticity of WTP 
= 0.35 

 
แสดงค่าเปรียบเทียบของตวัปรับค่า (Conversion Factor) ท่ีค  านวณจากทั้ง 4 ทางเลือก 

(มีหน่วยเป็นบาท/Euro) ไดด้งัน้ี 
 

Approach in WTP Conversion OER PPPI 
Ratio of 
GDP per 
Capita 

Income 
Elasticity 
of WTP 

Value of Conversion Factor 36.9321 13.734 3.518373 25.2373 

 
 

การศึกษาส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้าทีเ่หมาะสม 
 
แนวทางในการก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม จากการศึกษาขา้งตน้ ก็คือการให้

ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือท่ีเท่ากบัมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอก (external cost) ท่ีหลีกเล่ียงไดจ้ากการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยพลงังาน หมุนเวยีนแทนเช้ือเพลิง ฟอสซิล ดงันั้น ในขั้นตอนการศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมน้ีจะท าการประเมินตน้ทุนผลกระทบภายนอกเพื่อแสดงใหเ้ห็นส่วนเพิ่มราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมตามแนวคิดท่ีกล่าวมา โดยแสดงผลการโอนมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอก จาก
ค่าประมาณการตน้ทุนของประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (EU15) ในตารางท่ี 3.2 มาเป็นมูลค่าตน้ทุนใน
กรณีประเทศไทย โดยใชต้วัโอนค่าทั้ง 4 รูปแบบ 



ตารางท่ี 3.2 Adjusted external costs per ton of pollutant emitted in Thailand 

Pollution 
External Cost 

(Euro/ton) 

Adjusted External Cost (Baht/ton) 

OER PPPI 
Ratio of GDP 

per capita 

Income 
Elasticity of 

WTP 

CO2 19 702 261 67 480 

SO2 2,939 108,543 40,364 10,340 74,172 

NOx 2,908 107,399 39,938 10,231 73,390 

 

4. วธิีการศึกษา 

ผลการศึกษาส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้าทีเ่หมาะสม 

แสดงผลการโอนมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอก จากค่าประมาณการตน้ทุนของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยโุรป (EU15) ในตารางท่ี 3-1 มาเป็นมูลค่าตน้ทุนในกรณีประเทศไทย โดยใชต้วัโอนค่า
ทั้ง 4 รูปแบบ จากการประมาณมูลค่าผลกระทบภายนอกโดยแสดงเป็นมูลค่าต่อหน่ึงหน่วยไฟฟ้า 
(บาท/KWh) ตามแต่ละวธีิการโอนมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอก 

 

 

 

 



เคร่ือง
ผลิต
ไฟฟ้า 

หน่วยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิต 

(MWh) 
มลพิษ 

ExternE 
(ยโูร/ตนั) 

บาท/ตนั 
หลงัแปลงค่า 
(OER) 

Emission 
Factor 

(kg/MWh) 
มูลค่าผลกระทบภายนอก 

      บาท บาท/kWh 

แม่เมาะ 
#4-7 

600 

CO2 19 702 1,655 697,086.0000 1.1618 

Sox 2,939 108,543 44 2,865,535.2000 4.7759 

Nox 2,908 107,399 1.23 79,260.4620 0.1321 

    รวม 3,641,881.6620 6.0698 

แม่เมาะ 
#8-13 

1800 

CO2 19 702 1,600 2,021,760.0000 1.1232 

Sox 2,939 108,543 42 8,205,850.8000 4.5588 

Nox 2,908 107,399 1.66 320,908.2120 0.1783 

    รวม 10,548,519.0120 5.8603 

 

    รวมทั้งหมด   14,190,400.6740 

    ค่าเฉล่ีย    5.9127 



เคร่ือง
ผลิต
ไฟฟ้า 

หน่วยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิต 

(MWh) 
มลพิษ 

ExternE 
(ยโูร/ตนั) 

บาท/ตนั 
หลงัแปลงค่า 
(PPPI) 

Emission 
Factor 

(kg/MWh) 
มูลค่าผลกระทบภายนอก 

      บาท บาท/kWh 

แม่เมาะ 
#4-7 

600 

CO2 19 261 1,655 259,173.0000 0.4320 

Sox 2,939 40,364 44 1,065,609.6000 1.7760 

Nox 2,908 39,938 1.23 29,474.2440 0.0491 

    รวม 1,354,256.8440 2.2571 

แม่เมาะ 
#8-13 

1800 

CO2 19 261 1,600 751,680.0000 0.4176 

Sox 2,939 40,364 42 3,051,518.4000 1.6953 

Nox 2,908 39,938 1.66 119,334.7440 0.0663 

    รวม 3,922,533.1440 2.1792 

 

    รวมทั้งหมด   5,276,789.9880 

    ค่าเฉล่ีย    2.1987 



เคร่ือง
ผลิต
ไฟฟ้า 

หน่วยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิต 

(MWh) 
มลพิษ 

ExternE 
(ยโูร/ตนั) 

บาท/ตนั 
หลงัแปลงค่า 
(GDP per 
capita) 

Emission 
Factor 

(kg/MWh) 
มูลค่าผลกระทบภายนอก 

      บาท บาท/kWh 

แม่เมาะ 
#4-7 

600 

CO2 19 67 1,655 66,531.0000 0.1109 

Sox 2,939 10,340 44 272,976.0000 0.4550 

Nox 2,908 10,231 1.23 7,550.4780 0.0126 

    รวม 347,057.4780 0.5784 

แม่เมาะ 
#8-13 

1800 

CO2 19 67 1,600 192,960.0000 0.1072 

Sox 2,939 10,340 42 781,704.0000 0.4343 

Nox 2,908 10,231 1.66 30,570.2280 0.0170 

    รวม 1,005,234.2280 0.5585 

 

    รวมทั้งหมด   1,352,291.7060 

    ค่าเฉล่ีย    0.5635 



เคร่ือง
ผลิต
ไฟฟ้า 

หน่วยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิต 

(MWh) 
มลพิษ 

ExternE 
(ยโูร/ตนั) 

บาท/ตนั 
หลงัแปลงค่า 
(WTP) 

Emission 
Factor 

(kg/MWh) 
มูลค่าผลกระทบภายนอก 

      บาท บาท/kWh 

แม่เมาะ 
#4-7 

600 

CO2 19 480 1,655 476,640.0000 0.7944 

Sox 2,939 74,172 44 1,958,140.8000 3.2636 

Nox 2,908 73,390 1.23 54,161.8200 0.0903 

    รวม 2,488,942.6200 4.1482 

แม่เมาะ 
#8-13 

1800 

CO2 19 480 1,600 1,382,400.0000 0.7680 

Sox 2,939 74,172 42 5,607,403.2000 3.1152 

Nox 2,908 73,390 1.66 219,289.3200 0.1218 

    รวม 7,209,092.5200 4.0051 

 

    รวมทั้งหมด   9,698,035.1400 

    ค่าเฉล่ีย    4.0408 



5. สรุป 

จากผลการศึกษาการประมาณการมูลค่าผลกระทบภายนอกจากการผลิตไฟฟ้าในกรณีศึกษาน้ี 
พบวา่ มูลค่าผลกระทบภายนอกต่อหน่วยพลงังานไฟฟ้ามีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.5635 - 5.9127 บาท/หน่วย 
(ข้ึนอยูก่บัตวัปรับค่าแต่ละกรณี) ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการรับซ้ือไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (ต ่าสุดคือ 6.16 บาท/kWh) ดงันั้น การก าหนดส่วนเพิ่มราคารับ
ซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ตามหลกัการท่ีวา่ การใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าควรเท่ากบัมูลค่าตน้ทุน
ผลกระทบภายนอก (external cost) ท่ีหลีกเล่ียงไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน หมุนเวยีนแทน
เช้ือเพลิงฟอสซิล สามารถอภิปรายผลการศึกษาดด้งัน้ี 

1. อตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
ในปัจจุบนั ยงัไม่เป็นอตัราสนบัสนุนท่ีเหมาะสมตามการศึกษาน้ี 

2. อตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ของการศึกษาน้ี มีค่าเท่ากบั 0.5635-5.9127 
บาท/KWh ตามหลกัการ การก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าในอตัราท่ีเท่ากบัมูลค่าผลกระทบ
ภายนอก 

3. การใชเ้งิน 6.16-6.96 บาท/KWh สนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับพลงังาน
แสงอาทิตย ์ 1 หน่วย โดยท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยห์น่ึงหน่วยนั้น มีมูลค่าตน้ทุน
ผลกระทบภายนอกท่ีหลีกเล่ียงได ้ เพียง 0.5635 - 5.9127 บาท/KWh ท  าใหเ้กิดการสูญเสีย
งบประมาณ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ รัฐสนบัสนุนส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าแพงไปหน่วยละ 
1.0473-63965 บาท/KWh (เปรียบเทียบส่วนต่างกรณีสูงท่ีสุด 6.96 บาท/KWh) และจากหลกัการ
น้ี ค  านวณพบวา่ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคาในปัจจุบนั ท่ีมีโควตารับซ้ือ 200 เมกะวตัต ์จะสร้างความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าต่อปีถึง 
275,230,440-1,681,000,200 บาท (ค านวณจาก Plan Factors เท่ากบั 0.15) 

4. ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัจากงานอ่ืนท่ีศึกษาเร่ืองเดียวกนั (เช่น Severin Borenstein, 
2008) ท่ีพบวา่มูลค่าประโยชน์ของเทคโนโลย ีSolar PV ในปัจจุบนัยงัคงนอ้ยกวา่ตน้ทุน แมร้วม
มูลค่าผลกระทบของตน้ทุนท่ีหลีกเล่ียงไดจ้ากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลว้ก็ตาม 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสมของโครงการรับซ้ือไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา สามารถน าไปเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายต่างๆของรัฐได ้ เช่น การพิจารณาก าหนดสัดส่วนรูปแบบพลงังานหมุนเวยีนให้
เกิดความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน หรือ การจดัการงบประมาณเพื่อการคน้ควา้วจิยัใหก้บั
สถาบนัต่างๆ เป็นตน้ 

2. เน่ืองจากงานวจิยัน้ี ไดมี้การใชข้อ้มูลผลการประมาณมูลค่าตน้ทุนผลกระทบภายนอกจาก
การผลิตไฟฟ้า ขอ้มูลทางดา้นตวัเงิน จากงานวิจยัในกลุ่มคนชาวต่างชาติ ดงันั้น ถา้หากมีการ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีมีการศึกษาในประเทศไทย อาจท าใหไ้ดก้ารประเมินมูลค่า
ตน้ทุนทางสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีความแม่นย  ายิง่ข้ึน เน่ืองจากมีตวัแปร
ต่างๆท่ีคลา้ยคลึงกนั  เช่น สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

3. การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาตน้ทุนผลกระทบภายนอก ท่ีสืบเน่ืองจากการปล่อยสาร
มลพิษส าคญั 3 ชนิด คือ CO2, SOx, และ NOx ดงันั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสารมลพิษ
อ่ืนๆ มาคิดรวมดว้ย จะท าใหไ้ดก้ารประเมินตน้ทุนผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า
ไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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