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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ กํ าหนดในกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอนการดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ อ งมี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติเมื่ อวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นสาธารณ สุ ข คณ ะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ในการนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

๑. บทนา
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยสาคัญ
อาทิ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา กระแส Climate Change ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขี ยว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีชนชั้นกลางและผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น และการเติบโตของเมืองที่ทาให้ใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิตสินค้า และ
การให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดังกล่าวขยายวงกว้าง
กระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว เช่นกัน จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ภาคพลังงานของไทยต้องปรับตัวในการดาเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้
เกิดปั ญหาและข้อจากัดด้านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่ง ควรพิจารณาคลี่ คลายปัญหาโดยเร็ว และต้อง
เตรี ย มความพร้ อ มระบบพลั ง งานของประเทศ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ฏิ รู ป วิ ธี ก ารท าการจั ด ท าแผนบริ ห าร
จั ด การพลั ง งานของประเทศ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาก าลั ง ผลิ ต ไฟฟู า ของประเทศ (Power
Development Plan: PDP) ที่ต้องนาปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การสนับสนุนพลังงานทดแทน
การอนุรักษ์พลังงาน มาร่วมพิจารณาตั้งแต่การจัดทาแผน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบไฟฟูาของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้เห็นควรนาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมาใช้ใน
การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในระยะยาวด้วย
สาหรับในปี ๒๕๕๙ สถานการณ์พลังงานของไทย๑ มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จานวน ๗๙,๙๒๙ พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๖ คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวม
๘๖๘,๑๐๕ ล้านบาท เป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๘๔.๒ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๙.๐ และ ๖.๘ ตามลาดับ โดยเป็นการใช้พลังงาน
ในสาขาเกษตรกรรม ๒,๙๘๗ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ สาขาอุตสาหกรรม ๒๙,๔๗๕ พันตัน เทียบเท่า
น้ามันดิบ สาขาบ้านอยู่อาศัย ๑๑,๐๗๑ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ การผลิตพลังงาน มีปริมาณ ๘๐,๑๑๔ พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ เป็นการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๖๓.๐ ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๒๕.๓ และร้อยละ ๑๑.๗ ตามลาดับ
การนาเข้าพลังงาน มีปริมาณ ๗๔,๔๕๒ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ โดยเป็นการนาเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์
ร้อยละ ๙๙.๙ ของการนาเข้าพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๐.๑ ประกอบด้วย
การนาเข้าน้ามันดิบ ๔๒,๗๒๑ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ ถ่านหิน ๑๓,๖๐๔ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ
คอนเดนเสท ๑,๐๒๑ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป ๒,๖๔๕ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ ๑๒,๗๐๙ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ และไฟฟูา ๑,๖๘๙ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ โดยมี
๑

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

๒

โรงกลั่นน้ามันรวม ๗ โรง กาลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๕๐๐ บาร์เรลต่อวัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ๖ โรง
ขนาดรวม ๒,๖๖๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การใช้พลังงานทดแทน มีการใช้ ๑๑,๐๕๑ พันตัน เทียบเท่า
น้ามันดิบ ในรูปไฟฟูา ความร้ อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ในสั ดส่ วนร้อยละ ๑๓.๘๓ ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายทั้งหมด มีการใช้ไฟฟูาและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์
พลั งงานลม พลั งงานน้ า ชี วมวล ก๊ าซชี วภาพ และขยะ) มี ปริ มาณ ๒,๑๒๔ พั นตั น เที ยบเท่ าน้ ามั นดิ บ
และ ๗,๑๘๐ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ ตามลาดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้เอทานอล ๖๘๕
พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ และไบโอดีเซล ๑,๐๖๒ พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ
๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดเปูาหมายของการปฏิรูป
ไว้ในมาตรา ๒๕๗ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้ านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า และ
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๘ กาหนดประเด็นการปฏิรูปให้
ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
นอกจากนี้การพัฒนาด้านพลังงานต้องอยู่บนหลักของการเคารพและปกปูองในสิทธิบุคคล
และชุมชน โดยรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีโครงสร้างหรือโครงข่ายพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ของรัฐอันจาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ โดยต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดาเนินการและศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน โดยระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้ า พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะให้ ป ระชาชนเข้ าถึ งข้ อมู ล หรื อข่ าวสารดั ง กล่ าวได้ โ ดยสะดวก ส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์ พลั งงาน
และการใช้พลั งงานอย่ างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒ นาและสนับสนุนให้ มีการผลิ ตและการใช้พลังงานทางเลื อก
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น และเอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น เสรี เ ป็ น ธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ๒

๒

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 56 – 59 และหมวด 6 แนวนโยบายแห่ง
รัฐ มาตรา 72 และ 75 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

๓

รูปที่ 1 ดุลยภาพในการพัฒนาระบบโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานควรดาเนินการโดยคานึงถึง
หลักการที่สาคัญตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ๓ ได้แก่ หลักความสุจริต หลักธรรมาภิบาล และหลักสิทธิ
มนุษยชน พร้อมทั้งน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้
“ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็นเครื่องมือนาทางในการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์
ของการปฏิรูปด้านพลังงาน ส่งผลให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมี
การบูรณาการและมีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ระหว่างด้านนโยบาย ด้านกากับดูแล และด้าน
ผู้ประกอบการ ท้ายที่สุดกระบวนการปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศจะเป็นอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ ได้แก่
๑.๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ ได้กาหนดว่า
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน โดยแผนแม่บทให้มีผลผูกพันหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ขณะที่มาตรา ๑๕ กาหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
มีหน้าที่และอานาจ กากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒.๒ พระราชบัญ ญัติ แ ผนและขั้น ตอนการดาเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖ ระบุให้มีแผนการปฏิรู ปประเทศเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินการ ผลอันพึง
ประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป
๑.๒.๓ พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ
โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานกากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงาน
ออกจากกัน เพื่อใช้กากับดูแลกิจการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมกิจการไฟฟูาและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็น ธรรม และให้มีการบริหารกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้งาน
๓

หน้าที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

๔

แต่ ล ะด้ า นมี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล อ านาจกั น และน ามาซึ่ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
๑.๒.๔ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) กากับดูแลส่งเสริมและสนั บสนุนให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย (อาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม) อนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด (๒) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลั งงานขึ้น
ภายในประเทศและมีการใช้อย่างแพร่หลาย (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อเป็นกลไกในการให้การอุดหนุนช่วยเหลือ
ทางการเงินในการอนุรักษ์พลังงาน
๑.๒.๕ พระราชก าหนดแก้ ไ ขและปูอ งกัน ภาวการณ์ ขาดแคลนน้ามั น เชื้อ เพลิ ง พ.ศ.
๒๕๑๖ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการแก้ ไ ขและปู อ งกั น การขาดแคลนน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง โดย
นายกรั ฐ มนตรี มีอานาจออกคาสั่ งเพื่อ กาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลั งงานของ
ประเทศ
๑.๓ กระบวนการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีกระบวนการจัดทารวมระยะเวลาประมาณ ๙๐ วัน
นับตั้งแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ขั้นตอนการจัดทา (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

รูปที่ 2 กระบวนการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
๑.๓.๑ กาหนด (ร่าง) เปูาหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในเบื้องต้น
๑.๓.๒ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้าน
พลั งงานของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ (สปช.) และสภาขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป ประเทศ (สปท.) และผลการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา
๑.๓.๓ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕

๑.๓.๔ ทบทวนบริบท สถานการณ์และแนวโน้มการดาเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดประเด็นการปฏิรูปและลาดับ
ความสาคัญของประเด็นการปฏิรูป
๑.๓.๕ กาหนดประเด็น การปฏิรูปที่ส าคัญ และจัดล าดับความสาคัญประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว
๑.๓.๖ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของประชาชนและหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าข้ อ มู ล มา
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกาหนดจัดการรับฟังความคิดเห็น
รวม ๔ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางและผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความสะดวกในการเดิน ทาง และได้กาหนดประเด็นนาเสนอภาพรวม กรอบแนวคิด และประเด็น
ข้อเสนอการปฏิรูปด้านพลังงาน สรุปได้ ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ ภาคกลาง จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน และด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประเด็นปฏิรูปด้านไฟฟูาและด้านพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประเด็นปฏิรูป
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน
ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประเด็นปฏิรูป
ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
๑.๓.๗ จัดทา (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนนาส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป
๑.๔ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แบ่งออกเป็น
๓ ส่วนที่สาคัญ ได้แก่
๑.๔.๑ รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๑๑ เรื่อง
ได้แก่ (๑) บทบาท หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... (๒) การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building
Energy Code : BEC) (๓) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy
Service Company : ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (๔) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน
พ.ศ. ... (๕) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC)
(๖) แนวทางปรั บ ปรุ งโครงสร้ างราคาเชื้อเพลิ งชีว ภาพ: เอทานอลและไบโอดีเซล (๗) การปฏิ รูปการ
ดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟูา (๘) การส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลไม้โตเร็ว เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กับเกษตรกรสร้างปุาและเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน (๙) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค

๖

ในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา (๑๐) การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน
ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน และ (๑๑) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน
๑.๔.๒ รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกาหนดนโยบายและ
การกากับกิจการพลังงาน (๒) ข้อเสนอแนะการปฏิรูปและผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการผูกขาดธุรกิจ
ด้านพลั งงาน (๓) ผลการศึกษาการสารองน้ามันเชื้อเพลิงในภาครัฐ (๔) ข้อเสนอแนะข้อพิจารณาการ
กาหนดสัดส่วนพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพื่อการผลิตไฟฟูาที่มั่นคงและต้นทุนที่เหมาะสม (๕) การจัดทา
แผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ และ (๖) ข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พลังงานชาติ
๑.๔.๓ กรอบแนวคิด ในการปฏิรู ปประเทศด้านพลังงานจากส่วนราชการและเอกสาร
ความเห็น ร่วมเพื่อสร้า งความสามัค คีปรองดอง จัดทาโดยคณะอนุ กรรมการพิจารณาบูร ณาการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบ่งเป็น
๖ ประเด็น ที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ (๒) การสร้างเสริมความ
มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานของประเทศ (๓) การกากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน
(๔) การพัฒนาพลังงานทดแทน (๕) การอนุรักษ์พลังงาน และ (๖) ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ทิศทางพลังงานไทย
ประชาชนขาดความมั่นใจและความโปร่งใสในข้อมูล แนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานของประเทศ
ที่ขาดความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล

๒. สถานการณ์และแนวโน้ม
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๑.๑ ผลกระทบด้านพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid)
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต์ไฟฟูา ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าทาย กระแสการเติบโตของจานวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟูาในประเทศต่างๆ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัล ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องใช้ไฟฟูาที่มีปริมาณและความเสถียรเพิ่มมากขึ้น ทาให้หลายประเทศมี
โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบส่ง ระบบจาหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ให้เป็นระบบ Smart
Grid หรือ Digital Grid เพื่อนาเทคโนโลยีมาช่วยพยากรณ์ ควบคุมสั่งการการผลิต และการใช้ไฟแบบ Real
Time อย่างแม่นยา และเพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ ขณะที่มีการนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟูา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟูา
ที่มีความผันผวน และพร้อมรับมือแนวโน้มสถานะผู้ใช้เปลี่ยนเป็นผู้ผลิต (Prosumer) ของกิจการไฟฟูาได้
๒.๑.๒ แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่าปี ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๔๐ พลังงาน
จากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน้ามันดิบยังเป็นเชื้อเพลิงที่มี
บทบาทสาคัญ แต่อาจมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ
ให้ความสาคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือก
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ที่สาคัญเนื่องจากเป็นพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด นอกจากนี้การพัฒนา
เทคโนโลยีการสารวจและผลิต Shale Gas ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในอนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณมากและราคาไม่แพง ขณะที่เทคโนโลยีการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้น
ทาให้ข้อจากัดด้านการขนส่งน้อยลง ในด้านพลังงานทางเลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้า และความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากที่ผ่านมาราคา
น้ามันอยู่ในระดับสูง จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากปิโตรเลียม
๒.๑.๓ ความต้องการและทิศทางของตลาดพลังงานในอนาคต ความต้องการพลังงานใน
อนาคตเกิดจาก ๒ ปั จ จั ย ที่ส าคัญ ได้แ ก่ จานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการบริโภคพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจขยายตัว ย่อมทาให้
ประชากรมี ร ายได้เพิ่ม จึ ง เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้พลั งงานเพิ่มขึ้น
รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อ ให้เศรษฐกิจขยายตัว มีผลทาให้ การใช้พลังงานใน
การผลิต และการให้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนและอินเดียที่มี การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง และมีประชากรรวมกันมากกว่า ๒,๓๐๐ ล้านคน การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) ของทั้งสองประเทศทาให้มีการใช้ไฟฟูาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ ในชีวิตประจาวันมากขึ้น ทาให้ภาคไฟฟูาเป็นส่วนสาคัญของการใช้พลัง งาน
ของโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต สาหรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า ๓๐๐ ล้านคน อุปสงค์ต่อ
พลังงานพื้นฐานคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๔.๔ ต่อปีจนถึงปี ๒๕๗๓ หากเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตร้อยละ
๕.๒ ต่อปี
จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลกที่ขยายตัว จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ตลาด
พลังงานของโลกขยายตัวตามไปด้วย โดยผู้ ประกอบการด้านพลั งงานมองเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาด
พลังงานของตนไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีแหล่งพลังงานในประเทศของตนเองก็ได้ โดยอาศัย
ความร่ วมมื อในระดับภูมิ ภาค อาทิ ประเทศเมี ยนมา และประเทศอิ นโดนีเซีย ที่ มีความอุดมสมบู รณ์ ใน
ทรั พยากรพลั งงาน แต่ไม่สามารถเข้าถึ งพลั งงานได้ อย่างทั่ วถึง จึงมีการจัดท าแผนรองรับของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาทิ โครงการเชื่อมโยงท่อน้ามันและท่อก๊าซ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟูา ข้อตกลง
เพื่อความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน การร่วมมือพัฒนาพลังงานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่และพลังงาน
ทางเลือก และการเปิดเสรีทางการค้า อันจะส่งผลให้ในอนาคตมีการค้าขายพลังงานระหว่างภูมิภาคมากขึ้น
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รูปที่ 3 สถานภาพด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.๑.๔ พัน ธกรณี ร ะหว่า งประเทศกับผลกระทบด้า นพลังงาน จากกรอบอนุสั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change : UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (Conference of Parties: COP ๒๑) ซึ่งเป็นกฎกติกาใช้บังคับ
กับทุกรัฐภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย สาหรับการดาเนินงานจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นต้นไป โดยมีเปูาหมาย
หลักเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า ๒ องศาเซลเซียส (“Well Below ๒ °C”)
เหนือระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
โดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ ๑.๕ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่ว นอย่ างจริงจังและเคร่งครัดมากขึ้น รวมทั้งการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ทุกด้านของไทย โดยเฉพาะด้านขนส่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากรถยนต์ส่วนบุคคล การส่งเสริมและพัฒนารถยนต์ไฟฟูา ตลอดจนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๕๗๓ (Sustainable Development GoalsL: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ข้อที่ ๗ ที่กาหนดเปูาหมายให้ประชาชนมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือ
ได้ ยั่งยืนทันสมัย ภายในปี ๒๕๗๓ ดังนั้น การวางแผนและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจาเป็นอย่าง
ยิ่งทีจ่ ะต้องคานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย
๒.๑.๕ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากปัญหาโจรสลัดและสถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศที่มีแหล่งพลังงานแล้ว ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ของ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจและพลังงาน อาทิ ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของ
เรื อ บรรทุก น้ ามั น ร้ อยละ ๔๐ ของโลก อาจส่ ง ผลกระทบต่ อการจั ด หาพลั ง งานและราคาพลั ง งานใน
ตลาดโลกและต่อประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยจาเป็นจะต้องติดตามผลกระทบในเชิงอุปสงค์ อุปทาน
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และความเคลื่อนไหวด้านราคา รวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดยกาหนดนโยบายให้มีการกระจาย
ความเสี่ยงของแหล่งในการจัดหาและมีการสารองพลังงานอย่างเหมาะสม
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๒.๒.๑ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการดาเนิน การของภาครัฐ เห็นได้จากการต่อต้าน
โครงการและแผนงานของภาครัฐ อาทิ การลงทุนพัฒนาโรงไฟฟูาถ่านหิน ชีวมวล ขยะ และการจัดหาแหล่ง
ปิโตรเลียม ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอดีตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาด
การกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่มีประสิทธิภาพ ทาให้ประชาชน
เกิดความไม่ไว้วางใจในการดาเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มและบางพื้นที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง และการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจากัดใน
การดาเนินการ ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มจึงต้องการให้ ภาครัฐประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
ดาเนินโครงการของภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่มวางแผน
๒.๒.๒ แนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานของไทยเพิ่มขึ้น และผู้ใช้พลังงานปรับพฤติกรรม
เป็นผู้ผลิตพลังงานใช้เอง (Prosumer) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand ๔.๐” และ
แนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟูา ทาให้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟูา จะเพิ่มขึ้น และอาจกระทบต่อ
ช่วงเวลาที่เกิดความต้องการไฟฟูาสูงสุด (Peak Load) อาทิ หากผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟูาทาการชาร์จประจุ
ในช่วงกลางคืนจานวนมาก อาจทาให้ประเทศไทยต้องจัดหาไฟฟูาและมีการสารองไฟฟูามากขึ้น นอกจากนี้
พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟูาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ทาให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวเริ่มหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการใช้เอง ส่งผลให้เกิดการ
หลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรื อที่เรียกว่า "Prosumer" จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกาหนดเงื่อนไขและรูปแบบการพัฒนาพลังงานเพื่อรองรับ
กับแนวโน้มของ Prosumer ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
๒.๒.๓ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน มีอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีความไม่แน่นอนและขาดความต่อ เนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐ บาล ขณะที่การบริ ห ารจั ดการพลั งงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่ว ยงาน อาทิ หน่ว ยงานภายใต้
กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และ
รัฐวิสาหกิจ โดยแต่ละหน่วยงานต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งการไม่บูรณาการ
การทางานของหน่วยงานต่างๆ ส่งผลกระทบทาให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
เช่น การอนุมัติ/อนุญาตการดาเนินงานด้านพลังงานทดแทนที่ต้องผ่านขั้นตอนของหลายหน่วยงาน และ
ไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงส่งผลต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งกระทบ
ต่อเปูาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการวางแผนเพื่อจัดหาพลังงานรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศด้วย
๒.๒.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และกฎหมาย/
ระเบียบไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โรงไฟฟูา ระบบส่ง พลังงานไฟฟูา ระบบ
จาหน่ายพลังงานไฟฟูา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือลงทุนอย่างเพียงพอ เพื่อ
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รองรับเทคโนโลยีหรือรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้อจากัดที่ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้ตามศักยภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบพลังงานของประเทศ ประกอบกับ
ในปัจจุบันเกิดปัจจัยผลักดัน ที่มุ่งให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทั้งในส่วนของทางเลือกในการผลิ ต
พลังงานที่หลากหลายขึ้น โดยมีต้นทุนต่าลง รวมถึงการพัฒนาของตลาดที่มีความพร้อมต่อการเปิดให้มีการ
แข่งขัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม กฎหมาย และระเบียบปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการพัฒนากิจการพลังงาน
ให้เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของตลาดเสรี
๒.๓ กรอบแนวคิดการปฏิรูปด้านพลังงาน
จากการพิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของร่ างยุทธศาสตร์ชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มภายนอก และภายในประเทศ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้กาหนดกรอบการปฏิรูปเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส ลดอุปสรรค และเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวให้ครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่
๒.๓.๑ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากการจัดหาพลังงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบจาก
ทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่ม
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ต่างๆ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้มี สัดส่วนการปล่อยมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมาย
ของไทยตามพันธกรณี COP๒๑ นอกจากนี้ในการจัดทาแผนปฏิรูปด้านพลังงาน ยังได้พิจารณาถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแบบทวีคูณ จากการพัฒนาพลังงานต่างๆ ทั้งปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
๒.๓.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่อง
จากการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสาหรับ
ประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ที่จะจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่าลง และ
สร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยลงทุน
เพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การจัดหาพลังงานในอนาคต
๒.๓.๓ การบริ หารจั ด การพลัง งานอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและบูร ณาการ และยกระดั บ
ธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกากับดูแลธุรกิจพลังงาน และให้มีการใช้ศักยภาพด้านพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดข้อขัดแย้งในสังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่น่าเชื่อถือ
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๓. ข้อเสนอ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)
ในการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น อาทิ สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ส านักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน (สานักงาน กกพ.) กรมเชื้อเพลิ ง
ธรรมชาติ (ชธ.) กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรัก ษ์พ ลั งงาน (พพ.) ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และจัดทาประเด็นปฏิรูป
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญ ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
๓.๑ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) ปฏิรูปองค์กร
ด้านพลังงาน (๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ (๓) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุก
ภาคส่วน เพื่อลดความซ้าซ้อนของกฎหมายในการกากับดูแลธุรกิจพลังงาน โดยกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีแ ละ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่สาคัญ การปรับปรุงกลไก โครงสร้างตลาด และราคาพลังงาน เพื่อส่งเสริมการ
แข่ ง ขั น พัฒ นาศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ และส่ ง เสริ มธรรมาภิ บาล และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก นาไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
๓.๒ ด้านไฟฟูา ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูา
โดยกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (๒) ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อ เพิ่มการ
แข่ ง ขั น และ (๓) ปฏิ รู ป โครงสร้ า งการบริ ห ารกิ จ การไฟฟู า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของแผนพั ฒ นา
กาลังผลิตไฟฟูาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ ปรับปรุงการ
กาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมทั้งจัดทา PDP รายภาค และใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานและที่ตั้งโรงไฟฟูาที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขัน และกลไกตลาดในกิจการไฟฟูาและพลังงานหมุนเวียน โดยจะดาเนินการปรับโครงสร้าง
อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และยังคงรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
๓.๓ ด้า นปิโตรเลียมและปิโ ตรเคมี ประกอบด้ว ย ๒ ประเด็น ปฏิรูป ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒ นา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และ (๒) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ โดยคานึงถึงการใช้พลังงานอย่าง
รับผิดชอบ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากปิโตรเลียม ควบคู่กับการเสริมสร้างความ
มั่น คงทางพลั งงานจากการจั ดหาก๊าซธรรมชาติ พัฒ นาและใช้ประโยชน์สู งสุ ดจากโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการแข่งขัน โดยศึกษาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจจัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ควบคู่กับการเปิด
เสรีธุรกิจไฟฟูา สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas:
LNG) ของภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในฐานการผลิตปัจจุบันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

๑๒

รวมถึงกาหนดพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันประเทศ
๓.๔ ด้านการสนับสนุน พลังงานทดแทน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล (๒) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน
การนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา (๓) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (๔) ปฏิรูป
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตพลังงาน
ใช้เอง และกาหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
๓.๕ ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป
ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม อุตสาหกรรม (๒) การใช้
ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) และ (๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ้ ม ค่ า ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรม และเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารภาครัฐเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
๓.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๒ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
(๑) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย และ (๒) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
เพื่อส่ งเสริ มให้ น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริห ารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้า น
พลังงานของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านพลังงานกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท
ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท สรุปได้
ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งจัดหาพลังงานทั้งปิโตรเลียมและ
ไฟฟูา ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการ
บริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับสมดุลเพื่อให้กลไกตลาดผลักดันให้ เกิด
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔.๒ ยุท ธศาสตร์ การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลั งงาน ทั้งการกาหนดนโยบาย การกากับดูแล และการประกอบ
กิจการ สร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจการของภาคพลังงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดหาพลังงาน และร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง
การสร้างกลไกเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือสู่สาธารณะ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ
และแนวทางการปฏิรูปที่มุ่งเน้นการใช้พลั งงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟูา การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และการ

๑๓

พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟูา นอกจากจะมีเปูาหมายหลักเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย

๕. เปูาหมาย ผลที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปด้าน
พลังงาน
๕.๑ เปูาหมาย
๕.๑.๑ ระยะสั้น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้าง
แผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่
(๑) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง Code of Conduct ในหน่วยงานพลังงาน
ของประเทศ
(๒) สร้าง One Stop Service โรงไฟฟูาที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนของประเทศ
(๓) สร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(๔) มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก
(๕) รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ และน้ามัน
(๖) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟูา และส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน
(๗) ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub
(๘) ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี
(๙) จัดตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพื่อกาหนดทิศทางลงทุนและการพัฒ นา
ยานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน
๕.๑.๒ ระยะปานกลาง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่
(๑) มีโรงไฟฟูา สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) เริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมี ระยะที่ ๔
(๓) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงาน มีการ
ขยายตัวภายในประเทศตามเปูาหมายของคณะกรรมการระดับประเทศ
(๔) ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น
(๕) ภาคอุตสาหกรรมลดต้นทุนดาเนินธุรกิจ ๒,๖๐๐ ล้านบาท
(๖) สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕.๒ ผลที่พึงประสงค์
๕.๒.๑ กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม

๑๔

๕.๒.๒ พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และได้รับการบริการทีม่ ีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม
๕.๒.๓ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างรับ ผิดชอบ ประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๒.๔ มีกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชน
เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
๕.๒.๕ มีกลไกเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงาน และเกิดการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการพลังงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๕.๒.๖ มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และสื่อสารด้านพลังงานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
พลังงานทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน
๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ
๕.๓.๑ ด้านการบริหารจัดการ
(๑) การให้บริการประชาชน และการลงทุนด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) ประชาชนมี ความรู้ความเข้ าใจและสามารถเข้า ถึงข้อ มูล พลั งงานได้ส ะดวก
รวดเร็ว และได้รับความเชื่อถือ
(๓) มีกลไกการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การคัดเลือกพื้นที่พัฒนา ทาให้เกิด
ความไว้วางใจ
(๔) มีกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการดาเนินงานทั้งรัฐ NGOs และผู้ประกอบการ
อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้การดาเนินการโปร่งใส ตรวจสอบได้ นาไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม
๕.๓.๒ ด้านไฟฟูา
(๑) การพัฒนาโรงไฟฟูาเป็นไปตามแผน ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและ
มั่นคง ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม
(๒) เพิ่มการพึ่งพาตนเองทางพลั งงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี
สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดการนาเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ
(๓) การลงทุ น ระบบส่ ง ระบบจ าหน่ า ยไฟฟู า เกิ ด การบู ร ณาการ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟู า ได้
ประโยชน์จากราคา และคุณภาพบริการที่ดีขึ้น
๕.๓.๓ ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
(๑) สร้ า งโอกาสในการเป็น ศูน ย์กลางการซื้อขาย LNG
ความสามารถทางการแข่งขัน

ของภูมิ ภ าค เพิ่ มขี ด

๑๕

(๒) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใน
ด้านราคา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ ประกอบการที่เข้ามา
แข่งขันรายใหม่
(๓) การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔
๕.๓.๔ ด้านพลังงานทดแทน
(๑) สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน
ลดความขัดแย้ง และเพิ่มการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ทมี่ ีการสร้างโรงไฟฟูาชีวมวล
(๒) นาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
ประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ
(๓) ส่ ง เสริ ม การติ ด ตั้ ง โซลาร์ รู ฟ เสรี เพิ่ ม การพึ่ ง พาตนเอง สร้ า งอุ ต สาหกรรม
ต่อเนื่อง
(๔) ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ ง ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่ง
นาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
๕.๓.๕ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) ลดต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท ภายใน
ปี ๒๕๖๕
(๒) ประหยัดงบประมาณภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้าง
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจานวนมาก
๕.๓.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) ประเทศมีทิศทางการลงทุนยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บพลังงาน นาไปสู่
โอกาสสร้างฐานการลงทุนและการจ้างงาน
(๒) การน าระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานมาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยไฟฟู า ของ
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุ นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน

๑๖

ส่วนที่ ๒
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ๑๗ ประเด็น
ด้านการบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการพลังงานและความสาคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
การพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศที่ ผ่ า นมาประสบปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานขาด
ประสิทธิภาพนาไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาทั้งภาครัฐ ประชาชน
และผู้ประกอบการ โดยภาครัฐถูกมองจากภาคสังคมว่าไม่มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ในการออก
นโยบายและการลงทุนของประเทศ ผู้ประกอบการก็ถูกมองว่าดาเนินการลงทุนโดยขาดธรรมาภิบาลและ
ยึดถือผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก ในขณะที่ภาคสังคมรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนก็เรียกร้องการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่การกาหนดนโยบายและการพัฒนาโครงการ และขอให้มีการตรวจสอบภาครัฐ
และผู้ประกอบการผ่านการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลจากความไม่ไว้วางใจดังกล่าวนาไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้ งในสั งคม การหยุ ดชะงักของพัฒ นาและการลงทุนด้านพลั งงาน ส่ งผลให้ เกิดความเสี ยหายต่ อ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาสามารถแบ่งปัญหาการบริหารจัดการเป็น ๓
ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้


โครงสร้างองค์กรขาดความชัดเจนในบทบาทการดาเนินการ และกระบวนการดาเนินการเพื่อ
สนั บ สนุ น การลงทุ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ พ ลั ง งานไม่ มี
ประสิทธิภาพ จาเป็นอย่ างยิ่งที่รัฐต้องเร่ง ปฏิรูปองค์กรทั้งด้านโครงสร้างองค์กร กาหนดการ
ดาเนินการตามกติกาขอบเขตหน้าที่ระหว่างองค์กรด้านพลังงานไม่ให้ซ้าซ้อน และกาหนดการทา
หน้าที่ตามกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ



ข้อมูลพลังงานขาดการบูรณาการและไม่ได้รั บความเชื่อถือ ส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเชิง
นโยบาย และความเชื่อถือของประชาชน
จาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่ง พัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีภารกิจวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพื่อสร้างความ
เข้าใจประชาชนและสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบาย



การบริหารจัดการทีไ่ ม่ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเท่าที่ควร ตลอดจนการดาเนินการ
ด้านธรรมาภิบาลของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ดความไม่ ไ ว้ ว างใจและไม่เ ห็ น ด้ว ยต่ อการด าเนิ น นโยบายและการลงทุ น พั ฒ นาของ
ประชาชน NGOs กับภาครัฐ ก่อให้เกิดการคัดค้านและต้องยุติการกาหนดนโยบายและการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สาคัญที่มีผลต่อความมั่นคงพลังงานของประเทศ อาทิ การสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม การพัฒนาโรงไฟฟูาถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปฏิรูปการสร้าง
ระบบ ธรรมาภิบาลในการดาเนินการที่มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมประชาชนในการกาหนดนโยบายและ
การพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานขนาดใหญ่ การกาหนดการกระจายผลประโยชน์และผลตอบแทน

๑๗

สู่ชุมชนให้เหมาะสมเป็นธรรม และสร้างธรรมาภิบาลในรัฐ NGOs ผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม

รูปที่ 4 ความเชื่อมโยงปัญหาและความจาเป็นต้องปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปรับแก้ไขโครงสร้างการ
บริหารจัดการพลังงาน จะส่งผลให้เกิดความเสี ยหายและไม่ส ามารถขับเคลื่อนการพัฒ นาพลั งงานของ
ประเทศไทยได้
ดังนั้ น จึ ง ได้ มีแ นวคิด ที่เ ห็ น สมควรให้ รั ฐ บาลและกระทรวงพลั งงานเร่ งด าเนิน การประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๓ ด้านที่สาคัญ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทางานขององค์กร
การสร้ างศูน ย์ ส ารสนเทศด้ านพลั งงาน และสร้า งระบบธรรมาภิบ าลให้ เกิ ดขึ้น อย่ างเป็ นรูป ธรรมเพื่ อ
สนับสนุนให้การดาเนินการปฏิรูปและขับ เคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถดาเนินการได้
ตามเปูาหมายที่กาหนดบนพื้นฐานการยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป

๑๘

การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง
จาหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด
๑.๒ ต้องมีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-กากับปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านพลังงานของประเทศ
๑.๓ ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจาก
การระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิรูป ๒ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

3.1 บทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มี
อานาจอนุมัติ และประกาศใช้เป็นทางการภายใน ๒ ปี
3.2 กติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วย
กากับ-หน่วยปฏิบัติ ได้รับการยอมรับร่วมกันของทั้ง ๓ ฝุาย และมีผลบังคับใช้ภายใน ๒ ปี
3.3 กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริง ภายใน ๒ ปี

๑๙

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

๕.

หลักการเหตุผล

โครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
และแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จาหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเนื่องมาจากแนวโน้มการนาเข้าก๊าซธรรมชาติใน
รูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการ
แหล่งปิโตรเลียมในประเทศโดยใช้ระบบ (Production Sharing Contract: PSC) หรือ (Service
Contract: SC) ที่ประเทศไทยเริ่มใช้เป็นครั้งแรก การเพิ่มบทบาทของถ่านหินนาเข้าภายใต้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตไฟฟูาตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ ฉะนั้น หากไม่ได้ปรับปรุงบทบาท
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รด้ า นพลั ง งานของไทยแล้ ว จะไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนดได้
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ -หน่วยปฏิบัติ ยังขาด
ความชัดเจนและมีความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดอัตรา Feed-in Tariff ในการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรเป็นหน้าที่ของหน่วยนโยบายหรื อเป็นหน้าที่ของ
หน่วยกากับ หรือการกาหนดอัตราค่าชดเชยที่ดิน ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยกากับหรือหน่วยปฏิบัติ ฉะนั้น
จึงเห็นควรสร้างความชัดเจน โดยหารือร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกติกา (Code of Conduct) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศได้
สาหรับการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานซึ่งรวมถึง
การอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยที่ยังใช้ระยะเวลามากเกินความจาเป็น ก็สมควรให้
ความสาคัญกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ช่ว ยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ลดต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากระบบที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และกระตุ้ น การลงทุ น ทางด้ า นพลั ง งานของประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟูา และการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
อื่นอีกด้วย

๒๐

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

กระบวนการดาเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ๓ ประเด็น ซึ่งมี
การดาเนินการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

รูปที่ 5 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ โครงสร้างองค์กรด้านพลังงาน
๖.๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีหน่วยงานในสังกัดและกากับ
ประกอบด้วย
๑) ส่วนราชการ ๕ กรม ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
๒) รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง ประกอบด้วย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน)
๓) องค์การมหาชน ๑ แห่ง คือ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
๔) องค์กรอิสระ ๑ แห่ง คือ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

๒๑

๖.๑.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) แนวโน้ ม การจั ด หา ผลิ ต ขนส่ ง จ าหน่ า ย และบริ โ ภคพลั ง งานของประเทศ ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่ประเทศเคยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศในสัดส่วนที่สูงถึง
ร้อยละ ๘๐-๙๐ ก็ค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการสารวจขุดเจาะแหล่งใหม่ๆ ล้วนมีความลาบากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ก๊าซที่เมียนมาขายให้กับไทยนั้นยั งคงเป็นปริมาณเดิม จึงจาเป็นที่จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบ
LNG เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น การกากับดูแลการนาเข้า LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงถือเป็นหัวใจ
สาคัญของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการกาหนดบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้มีความชัดเจน
(๒) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ที่แก้ไขปรับปรุงล่าสุด ได้มีการเพิ่มรูปแบบในการบริหาร
จัดการผลประโยชน์จากการสารวจและผลิตปิโตรเลียม จากเดิมที่ประเทศไทยใช้มาโดยตลอด ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๔ คือระบบสัมปทานก็ได้มีการเพิ่ มเติมให้สามารถใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และ
ระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) จึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับบทบาทองค์กรของประเทศ โดยเฉพาะกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ดูแลระบบสัม ปทานมาโดยตลอดให้สามารถดูแลระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และ
ระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จาหน่ าย
และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีกลไกในการบริหารจัดการเรื่อง PSC/SC
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสานักบริหารสัญญาในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๖.๒ กติกากาหนดขอบเขตหน้าที่ของหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ
๖.๒.๑ โครงสร้างของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ
(๑) หน่วยนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็น
ฝุายเลขานุการ
(๒) หน่วยกากับ คือ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(๓) หน่วยปฏิบัติด้านไฟฟูาในกากับกระทรวงพลังงาน คือ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
๖.๒.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ ยังขาดความ
ชัดเจนและมีความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น การกาหนดอัตรา Feed-in Tariff ในการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรเป็นหน้าที่ของหน่วยนโยบายหรือเป็นหน้าที่ของ
หน่วยกากับ หรือการกาหนดอัตราค่าชดเชยที่ดิน ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยกากับหรือหน่วยปฏิบัติ การขาด

๒๒

ความชัดเจนและความซ้าซ้อนการการดาเนินการจะนาไปสู่การขาดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้าน
พลังงานของประเทศได้
๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการที่สาคัญ คือ
(๑) การกาหนดกติกาและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอานาจหน้าที่ โดยหารือ
ร่วมกันเพื่อกาหนดเป็นกติกา (Code of Conduct) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
พลังงานของประเทศได้
(๒) การกาหนด KPI สาหรับการติดตามประเมินผล สาหรับ คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับกิจการพลังงาน
6.3 การลดระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาตสาหรับกิจการไฟฟูา
๖.๓.๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต
(๑) หน่ ว ยอนุ ญาต ประกอบด้ว ย ส านักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ ผู้ผลิตไฟฟูา
๖.๓.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่ องจาก การด าเนิน การส าหรับ ขั้น ตอนต่ างๆ ในการประกอบกิ จการพลั งงาน
จะต้องได้รับอนุญาตจากหลายหน่วยงานตามรูปที่ ๓ แม้ว่าปัจจุบัน จะมีการพัฒนาเป็น One Stop
Service แล้ว สานักงาน กกพ. ก็ยังต้องขอความเห็นจากหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถกากับให้ระยะเวลาการ
อนุมัตอิ นุญาตในภาพรวมเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๒๓

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

รูปที่ 6 ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
๖.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการที่สาคัญ คือ ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น One
Stop Service อย่างแท้จริง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จาเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุน
ทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป
๗.๑ ปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย

ปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทยให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จาหน่าย
และบริโภคพลังงานของประเทศ เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด
โดยเสนอให้ปรับบทบาทและโครงสร้างของกระทรวงพลังงานให้สามารถบริหารสัญญาตาม
ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมรูปแบบใหม่ทั้งแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และแบบสัญญาจ้างบริการ
(SC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้หลักการ : แยกงาน

๒๔

ด้านการกากับ (Regulation) และการดาเนินงาน (Operation) ออกจากกัน โดยมีช่วงระยะ
ดาเนินการ เป็น ๒ ช่วง
๗.๑.๑ ช่วงแรก : จัดตั้งกองบริหารสัญญาภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดาเนินการ
กากับดูแลโดยผ่านอนุกรรมการปิโตรเลียมที่ทาหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการ
๗.๑.๒ ช่ว งหลั ง : จัดตั้งหน่ว ยงานและแยกออกจากกรมเชื้อเพลิ งธรรมชาติเพื่อ
รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับ Operation ตามระบบ PSC
๗.๒ จัดทากติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบายกากับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งสร้างระบบ KPI
สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกากับกิจการพลังงาน โดย กกพ. ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดให้ครบถ้วน เคร่งครัด และปรับปรุง
กลไกการดาเนินการภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอครอบคลุมทุกประเด็นตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการและการมอบอานาจอย่างเหมาะสม และให้ กกพ. มีบทบาทในการตรวจสอบ กากับ ทุก
ประเด็นที่กฎหมายกาหนดกับการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และการไฟฟูานครหลวง (กฟน.)
๗.๓ ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น One Stop
Service อย่างแท้จริ ง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการกากับดูแ ล
กาหนดกรอบนโยบายการต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนที่ไม่จาเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิด
จากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๗.๓.๑ ปรั บปรุ ง พ.ร.บ. การประกอบกิ จการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (อาทิ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อาทิ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน (พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) และ/หรือกฏหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการอนุญาตของ พพ. และ กรอ. ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงไฟฟูามาอยู่ที่ สานักงาน
กกพ. โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
๗.๓.๒
One Stop Service สาหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟูาและก๊าซธรรมชาติ
เพื่อดาเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย สานักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลางและจัดหางบประมาณและ
บุคลากรในการดาเนินการ และกาหนดปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
๗.๓.๓ การปรับกระบวนการจัดทาและอนุมัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA หรือ Environmental Health Impact Assessment: EHIA) เสนอให้
รัฐบาลกาหนดหน่วยงานที่เป็นอิสระและแหล่งเงินงบประมาณรับผิดชอบในการจัดทา SEA , EIA และ
EHIA เพื่อให้เกิดการยอมรับในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุน สานักงานนโยบายและ

๒๕

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้ความสาคัญในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษา
เพื่อสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่กาหนด
๘.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ

๘.๓ กระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุ นที่เกิดจากการระบบที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

๒๖

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทาง ๑ ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานเพื่อรองรับการปฏิรูป

ผู้รับผิด
ชอบ

๑

จัดตั้งคณะกรรมการปรับบทบาท
และโครงสร้างองค์กร ปลัด พน.
ประธาน ชธ. เลขานุการฯ

ชธ.

๒

ยกร่างบทบาทและโครงสร้างที่
ปรับปรุง
ประชุม/รับฟังความคิดเห็น

ชธ.

ดาเนินการตามกระบวนการเสนอ
กฎกระทรวง
ขออัตรากาลัง/งบประมาณ
เพิ่มเติม
หน่วยงานเริ่มดาเนินงานจริง

ชธ.

๓
๔
๕
๖

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน
มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร
ด้านพลังงานเพื่อ
รองรับการปฏิรูป

หน่วยงานใหม่เริ่ม
ดาเนินการปีงบ ๒๕๖๓

มีการดาเนินงาน
ตาม COC และมี
การติดตาม
ประเมินผล
ภายใน

มี Code of Conduct ๑
ฉบับ

ชธ.

ชธ.
ชธ.

แนวทาง ๒ สร้างกติกา (Code of Conduct) เพื่อกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ
๑

จัดตั้งคณะกรรมการโดยมี
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น
ประธานผู้แทน สป. เลขานุการ

ทุกกรม

๒

ทุกกรม

๓

ยกร่างกติกา (Code of
Conduct)
ประชุม/รับฟังความคิดเห็น

๔

ปรับกติกาตามผลรับฟังความเห็น

ทุกกรม

ทุกกรม

๒๗

กิจกรรม
๕

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

นากติกา (Code of Conduct)
ไปออกเป็นระเบียบลงนามโดย
รมว.พน. และดาเนินการ

ผู้รับผิด
ชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

ให้บริการ OSS
ภายในปี ๒๕๖๓

มีการปรับแก้พรบ. ประกอบ
กิจการพลังงานให้
สานักงาน กกพ. ตรวจ
ประเมินเพื่อออกใบอนุญาต
ได้เอง ภายใน ๑ ปี และมี
การเตรียมการเพื่อให้
สามารถให้บริการได้ภายใน
๒ ปี

แหล่งเงิน

ทุกกรม

แนวทาง ๓ ปรับลดระยะเวลาการอนุมัติ/อนุญาต
๑

๒

๓
๔
๕
๖

ปรับแก้ พรบ. ประกอบกิจการ
พลังงานให้ สานักงาน กกพ.
ออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงานได้เองโดยไม่ต้อง
ขอความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายอื่น
(อาทิ พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ. การพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕)
สานักงาน กกพ. ออกระเบียบ
ที่ว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อ
ออกใบอนุญาตเอง

สานักงาน
กกพ.
กพร.
กรอ.
มท.
พพ.

นาความเห็นไปปรับปรุงและ
ประกาศใช้
ของบประมาณ/สรรหาบุคลากร

สานักงาน
กกพ.
สานักงาน
กกพ.
สานักงาน
กกพ.

สานักงาน กกพ. เริ่มดาเนินการ
อนุมัติอนุญาตได้เอง
การปรับกระบวนการจัดทาและ
อนุมัติ SEA EIA EHIA

สานักงาน
กกพ.
กรอ.
มท.
พพ.

รัฐบาล

๒๘

การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน
๑.๒ เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการนาข้อมูลด้ าน
พลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใน ๒ ปี ภายในกระทรวงพลังงาน

๓.

ตัวชี้วัด
๓.๑ มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงานภายใน ๒ ปี

๓.๒ เกิดเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐหรือเชื่อมโยงระบบ IT
กับหน่วยงานภายนอกภายใน ๒ ปี
๓.๓ เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระภายใน ๕ ปี (*กรณีที่มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ ให้กระทรวงพลังงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ)

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน

เนื่องด้วยศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐภายใต้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มีภารกิจ
หน้าที่ในการบริการข้อมูลด้านพลังงานให้ทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นบริการสาธารณะและไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร ดังนั้น งบประมาณ
ของศูนย์ฯ จะมาจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

๒๙

ตารางที่ 1 แสดงการประมาณการงบประมาณศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

๕.

ปีที่

งบบุคลากร

งบระบบสารสนเทศ

๑
๒
๓
๔
๕

๑๖
๑๖
๓๓
๓๓
๓๓

๑๕
๘๐
๗๐
๓๐
๓๐

หน่วย : ล้านบาท
งบดาเนินงาน/
รวม
รายจ่ายอื่น
๓๐
๖๑
๒๐
๑๑๖
๒๐
๑๒๓
๒๐
๘๓
๒๐
๘๓

หลักการเหตุผล

ปัญหาเรื่องพลังงานในประเทศไทยปัญหาหนึ่งที่สาคัญในปัจจุบัน คือ การขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงาน และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทาให้ทุกภาคส่วนสามารถที่จะสืบค้น
และเข้าถึงข้อมูล พลั งงานจากแหล่งต่างๆ ได้ง่ายรวมถึงข้อมูลของหน่ว ยงานภาครัฐและข้อมูล ใน Social
Media ต่างๆ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐมีการนาเสนอข้อมูลพลังงานส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นทางการในเชิงวิชาการและเชิงสถิติซึ่งยากแก่ประชาชนทั่วไปที่จะทาความเข้าใจกับข้อมูลและตัวเลขต่างๆ
ในทางกลับกันการนาเสนอข้อมูลใน Social Media เป็นการนาเสนอในรูปแบบที่ไม่เป็น ทางการ ง่ายต่อการ
เข้าใจและมีวิธีการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ทาให้ข้อมูลพลังงานใน Social Media ได้รับความ
นิยมจากประชาชนทั่วไป
การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศพลั งงานจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากใน
ปัจจุบัน ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศต้องมีขอบเขตและช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน มีการเผยแพร่
ตรงตามกาหนดเวลา มีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนอง
กับความต้องการในด้านต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกากับดูแลและกาหนดนโยบายของภาครัฐ การวางแผนธุรกิจ
ของภาคเอกชน การศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานของ
สังคม โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานรวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้เป็นไปตามหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล ใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน และพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานเพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วน จึงควรที่จะจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ที่มีภารกิจหน้าที่ในการ
วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบาย
วางแผนการธุรกิจ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

๓๐

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
ของประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

รูปที่ 7 กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
๖.๑ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
๖.๑.๑ สภาพปั ญ หา ในกระบวนการรวบรวมและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งาน พบว่ า
ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนและ
เข้าใจได้ยากของข้อมูลพลังงาน ทาให้ในหลายกรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งส่งผลถึงความน่าเชื่อถือต่อ
ข้อมูลพลังงานที่มีการรายงานและการดาเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลด้าน
พลังงานในบางเรื่องสามารถพัฒนาจากในปัจจุบัน อาทิ การเก็บข้อมูลทางด้าน Demand Side
๖.๑.๒ แนวทางการดาเนินการ การแก้ไขปัญหาในส่วนของความสมบูรณ์ของข้อมูลเห็นควร
ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาฐานข้อมูลในปัจจุบันว่ามีข้อมูลส่วนใดบ้างที่สามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเห็นควรให้จัดทาแผนในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บ ข้อมูล ด้านพลังงาน นอกจากนั้ นกระทรวงพลังงานจะต้องพิจารณาจัดทามาตรฐานข้อมูล ด้าน
พลังงานภายในกระทรวงพลังงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน

๓๑

๖.๒ การสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับประชาชน
๖.๒.๑ สภาพปัญหา ในปัจจุบันประชาชนได้รับข้อมูล และองค์ความรู้ด้านพลั งงานจาก
หลากหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งเป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสังคม รวมถึงยังขาดบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน ที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
๖.๒.๒ แนวทางการดาเนินการ ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ บุ คลากรของ
ศูนย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานและข้อมูลพลังงานเป็นอย่างดี และต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการและสภาพของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อให้สามารถออกแบบการสื่อสารที่เหมาะกับประชาชนแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการจัดทาบทวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกของประเด็นด้านพลังงานให้แก่สาธารณะ
๖.๓ การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานกับหน่วยงานภายนอก
๖.๓.๑ สภาพปัญหา ข้อมูลด้านพลังงานบางส่วนมีการเก็บโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งปัจจุบันถึงแม้
มีการจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงพลังงาน แต่ก็ยั งมิได้มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศจากฐานข้อมูลให้เกิดการ
นาเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ จึงต้องมีการวางระบบเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
จากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ไ ด้
อย่างทันท่วงที
๖.๓.๒ แนวทางการดาเนินการ ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานจาก
หน่วยงานภายนอกอาจพิจารณาดาเนินการได้ใน ๒ รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงด้วยระบบ IT (Web Service)
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกมายังฐานข้อมูลของกระทรวงพลังงาน หรือการเชื่อมโยงผ่านฐานข้อมูล
กลางของรัฐบาล
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทั้ง ๒ วิธีที่เสนอแนะ
แนวทาง
ข้อดี
ข้อเสีย
การเชื่อมโยงผ่านฐานข้อมูลกลาง หน่วยงานภายนอกอื่นๆ สามารถ ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ของรัฐบาล
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ทาให้ รายละเอียดครบถ้วนตามความ
ไม่ต้องมีความซ้าซ้อนในการเก็บ ต้องการของแต่ละหน่วยงาน
รวบรวมข้อมูล และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
การเชื่อมโยง Web service กับ หน่วยงานกากับดูแลสามารถเก็บ หน่วยงานภายนอกไม่สามารถ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก รวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียด
เข้าถึงข้อมูลได้ และมีค่าใช้จ่ายสูง
รายหน่วยงาน
ครบถ้วนสมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
รวมทั้งบุคลากรต้องมีความ
เชี่ยวชาญในมาตรฐานต่างๆ

๓๒

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป
๗.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน

๗.๑.๑ การพิจารณาจัดทามาตรฐานกลางของข้อมูลพลังงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดเก็บและจัดทาข้อมูลสถิติพลังงาน มีการใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการดาเนินการด้าน
ข้อมูลพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป
๗.๑.๒ การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน ข้อมูลพลังงานที่ได้มี
การจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานให้ดาเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และอีกประเด็นที่มีความสาคัญก็คือในส่ วนของการใช้ข้อมูลพลังงานเพื่อการกาหนด
นโยบายด้านพลังงาน ซึ่งการกาหนดนโยบายจะทาได้แม่นยาขึ้นหากข้อมูลมีความละเอียดขึ้น ซึ่งกระทรวง
พลังงานอาจนาผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้เคยทาไว้มา
ประกอบการพิจารณาพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องปรับปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
ในด้านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล กลไกการเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องด้วย
นโยบายของรัฐบาลจะมุ่งไปสู่รับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะพัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลพลังงานให้มีลักษณะเป็น Cyber Based ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และเป็น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลั งงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความ
เชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ใน ๒ แนวทาง
๗.๒.๑ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล
๗.๒.๒ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
ในข้อเสนอการปฏิรูปนี้จะใช้แนวทางตามข้อเสนอของ สปท. ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
หน่วยราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อให้มีการส่งข้อมูลให้กันได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหาก
ในช่วงเวลาที่จะมีการดาเนินการ รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลกลางของ
รัฐบาล เห็นควรให้พิจารณาเพื่อประเมินว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงประสิทธิภ าพในการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรกาหนดให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถทาให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ด้วย
๗.๓ การดาเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๗.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ศูนย์ฯ จะมี
สถานะเป็นหน่วยงานบริการภายในของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการดาเนินงาน แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังเช่นในกรณีขององค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจ

๓๓

สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะทาการศึกษารูปแบบของหน่วยงานดังกล่าว โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงพลังงานเพื่อเติมเต็ มศักยภาพเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทา
ประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ การจัดทาและเผยแพร่สถิติข้อมูล
และรายงานสถานการณ์ พ ลั ง งานของประเทศ และให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล พลั ง งานแก่ ภ าคธุ ร กิ จ
สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของศูนย์ฯ อาจมีการให้ข้าราชการของกระทรวงพลังงานมา
ปฏิบัติงานให้กับศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว และจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล
สถิติพลั งงาน มาตรฐานข้อมู ลพลั งงาน โมเดลพลังงาน การพัฒ นาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
พลังงาน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพิ่มเติมโดยมีความจาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน ประมาณ ๔๐ คน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ
(๒) ฝุายพัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพลังงาน จานวนบุคลากร ๘ ตาแหน่ง
(๓) ฝุายข้อมูลสถิติพลังงาน จานวนบุคลากร ๘ ตาแหน่ง
(๔) ฝุายวิเคราะห์และคาดการณ์พลังงาน จานวนบุคลากร ๘ ตาแหน่ง
(๕) ฝุายมาตรฐานข้อมูลและค่ากลาง จานวนบุคลากร ๔ ตาแหน่ง
(๖) ฝุายประสานงานและการเผยแพร่ จานวนบุคลากร ๕ ตาแหน่ง
(๗) ฝุายอานวยการ จานวนบุคลากร ๕ ตาแหน่ง
๗.๓.๒ การประเมิ น ผลการดาเนิน งานของศูน ย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติภ ายใต้
กระทรวงพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะประเมินว่าศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
สามารถทาหน้าที่ได้ตามผลที่พึงประสงค์จากแนวคิดในการปฏิรูป โดยควรมีการประเมินในมิติการดาเนินการ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(๑) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เกี่ย วข้อง เพื่อน าข้อมูล เหล่ านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ได้อย่ าง
ทันท่วงที
(๒) บทบาทการเป็น หน่วยงานที่เก็บรวบรวมและประสานงานข้อมูลพลังงาน การจัดทา
มาตรฐานข้อมูล พลั งงาน การตรวจสอบ ทวนสอบ และการรายงานข้อมูล พลั งงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
(๓) บทบาทการเป็ น หน่ ว ยงานพั ฒ นาโมเดลและระบบข้ อ มู ล สารสนเทศพลั ง งานเพื่ อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและคาดการณ์พลังงาน
(๔) บทบาทการเป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ร ายงานข้ อ มู ล สถิ ติ พ ลั ง งานและรายงานผล
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน
โดยหากผลการประเมินโดยกระทรวงพลังงานสรุปได้ว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ ภายใต้กระทรวง
พลังงานสามารถปฏิบั ติหน้าที่ในประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถให้ศูนย์ฯ ดาเนินการต่อ
ภายใต้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในกรณีที่ผลการประเมินเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวไม่สามารถบรรลุ
บทบาทหน้าที่ข้างต้นได้ก็เห็นควรแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ

๓๔

๗.๓.๓ การจัด ตั้งศูนย์สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ หากผลการ
ประเมินเห็นสมควรให้แยกศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอก ต้องดาเนินการจัดทากฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดย
อาจดาเนินการในลักษณะการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน โดยให้ศูนย์ฯ รับข้อมูล
พลังงานจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อนาไปศึกษาจัดทาบทวิเคราะห์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
โดยกาหนดให้จัดทากฎหมายและกฎระเบียบให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และศูนย์ฯเริ่มดาเนินการได้ภายใน
ปี ๒๕๖๖

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทันต่อ
สถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่ทันสมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูลที่
โปร่งใส มีความแม่นยาถูกต้อง เข้าใจง่าย เชื่อถือได้และใช้อ้างอิงได้ และสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว ก็จะทาให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูก ต้องเพิ่มขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะนามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นในการกาหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้การที่ภาคเอกชนต่างๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน
๘.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ป ระเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ การ
พัฒนาให้บุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ด้าน
พลั งงานด้ว ยสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะทาให้ ประเทศสามารถก้าวทันสถานการณ์ด้าน
พลังงานของโลก และสามารถเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นข้อมูลที่
สาคัญที่ผู้ ว างนโยบายด้านพลั งงาน ใช้ในการกาหนดเป็นนโยบายที่มีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งได้จากข้อมูล การ
วิเคราะห์ในเชิงลึก และการคาดการณ์อย่างแม่นยา
๘.๓ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการสนองความต้องการประชาชนที่โปร่งใสตรวจสอบได้
โดยภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
พลั งงาน และข้อมูล ระหว่างกระทรวง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในต้นแบบของการขับเคลื่ อนรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์
(E-Government) ที่ มุ่ง เน้ น ให้ เกิ ด การเปิ ด เผยข้อ มู ล ผ่ า นกระบวนการให้ บ ริ การที่ป ระชาชนต้ องการ

๓๕

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ลาดับ

กิจกรรม

๑

ประเมินฐานข้อมูลด้าน
พลังงานในปัจจุบัน และ
พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์
ดาเนินงานเชื่อมโยงกับ
Big Data หรือ
เชื่อมโยงระบบ IT กับ
หน่วยงานภายนอก
ศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมาย
ที่ทาให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูล
จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในกระทรวงพลังงาน

๒

๓
๔

๕

๖

ศึกษารูปแบบองค์กรและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ ที่อยูภ่ ายใต้
กระทรวงพลังงาน
กรณีผลประเมินเห็นควร
ให้แยกออกจาก พน. ให้
ยกร่างกฎหมายและ
ระเบียบเพื่อดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์ตอ่ ไป

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
สนพ.

วงเงิน
ล้านบาท
แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลพลังงานมี
ความสมบูรณ์และมี
มาตรฐานเดียวกัน

การพัฒนาฐานข้อมูล
พลังงาน

สนพ.

เกิดการเชื่อมโยงระบบ
ภายใน ๒ ปี

ความพร้อมในการ
เชื่อมโยงระบบ

สนพ.

เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
มีผลการศึกษาแก้ไข
พลังงานได้อย่างสมบูรณ์ กฎหมาย เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
การจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายใน และเริ่ม
ภายในกระทรวง
ดาเนินการได้ในปี
พลังงาน
๒๕๖๒
มีผลการประเมินภายใน การประเมินผลการ
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ดาเนินงานของศูนย์ใน
กระทรวงพลังงาน

สนพ.

สนพ.

สนพ.

จัดทากฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ภายในปี ๒๕๖๕ และ
ศูนย์ฯ สามารถเริ่ม
ดาเนินการปี ๒๕๖๖

๓๖

การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการดาเนินการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนใน
การกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่
ส าคั ญของรั ฐ บาลเพื่ อให้ เ กิด การยอมรั บ ของภาคประชาชน อาทิ การพัฒ นาโรงไฟฟูา และสร้า งความ
ตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญด้านพลังงาน
๑.๒ องค์กรพัฒนาเอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
๑.๓ ผู้ประกอบการมีการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ตลอดจนมีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการปฏิรูปการกาหนดนโยบายและเริ่มนาไปสู่ปฏิบัติได้ตั้งแต่ปีแรก

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายพลั ง งานประเทศ โดยจั ด ตั้ ง
คณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมภายใน ๑ ปี
๓.๒ สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการกาหนดพื้นที่ตั้งโครงการลงทุนด้านพลังงาน ขนาด
ใหญ่ โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
๓.๓ สร้างระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน โดยกาหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้
หรือนาร่องอย่างน้อย ๒ เรื่อง ใน ๑ ปี

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
เป็นการดาเนินการเชิงนโยบายไม่ใช้งบประมาณ

๓๗

๕.

หลักการเหตุผล

จากปัญหาความขัดแย้ง ไม่ไว้วางใจและไม่เห็นด้วยต่อการดาเนินนโยบายและการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กับภาครัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด
โดยปัญหาดังกล่าวยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดทั้งการเปิด
เวทีเพื่อสร้างความเข้าใจ การจัดตั้งกรรมการไตรภาคีเพื่อสนับสนุนการดาเนินการ แต่สาหรับด้านพลังงานที่
ผ่านมาถือได้ว่าการแก้ปัญหายังไม่ประสบความสาเร็จ โดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลต้องยุติโครงการสาคัญที่มี
ผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อาทิ การสารวจและผลิตปิโตรเลียม การพัฒนาโรงไฟฟูา เป็นต้น
ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาทบทวนกระบวนการดาเนินการพัฒนาด้านพลังงานของ
ประเทศทั้งระบบ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ ทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งต่างๆ ของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ตลอดจนทบทวนผล
การศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในดาเนินการของทุกองค์กร โดยมุ่งเน้นสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกาหนดการพัฒนา เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพบนพื้นฐานการยอมรับร่วมกัน

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

กระบวนการดาเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ๓ กระบวนการ
ซึ่งมีการดาเนินการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๓๘

รูปที่ 8 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ การกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน
๖.๑.๑ การกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานและผู้รับผิดชอบ การกาหนด
นโยบายด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศทั้งด้านการจัดหาพลังงาน การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรม
ด้านพลั งงาน การกากับ ดูแลกิจการและราคาพลังงาน การส่ งเสริมการใช้พลั งงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) ด าเนิ น การภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดราคาพลังงาน
สนับสนุน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ
(๒) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) แต่งตั้งโดย กพช. ทาหน้าที่ใน
การเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนามาตรการด้านพลังงาน เสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ด้านราคาพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ กพช. มอบหมาย
(๓) คณะกรรมการปิโตรเลียม ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและให้ความเห็นชอบในการ
อนุมัติ อนุญาตเรื่องต่างๆ สาหรับการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมเฉพาะตามที่กฎหมายกาหนด

๓๙

(๔) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทาหน้าที่กากับกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เพื่อพิจารณาหรือกระทาการอย่างใดตามที่ กกพ. มอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมาจะกาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการที่ตั้งตามความจาเป็นตามภารกิจกากับกิจการพลังงานที่มีอยู่
(๕) คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ดาเนินงานจัดหาเงินมาให้กองทุน
น้ามันเชื้อเพลิงไปชดเชยราคาน้ามัน เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
รวมทั้งการดาเนินการอื่นใดตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน
(๖) คณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรั กษ์พลังงาน ดาเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง คาอธิบาย
คาแนะนาหรือความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามความจาเป็น
๖.๑.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) ภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายตั้งแต่ต้น การที่ภาค
ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ในการวางนโยบายและบริห ารจั ดการด้านพลั ง งานของภาครั ฐ โดยเห็ นว่ า
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มการเมืองและข้าราชการประจาเป็นหลัก ทาให้การรับรู้ใน
การกาหนดนโยบายกระจุ ก ตัว อยู่ เ ฉพาะในส่ ว นของผู้ บ ริห ารรัฐ บาลและผู้ บ ริห ารระดั บสู งเท่านั้ น ภาค
ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งการขาดการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายตั้งแต่ต้น ส่งผลให้การกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไม่สะท้อนประเด็นปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้การดาเนินนโยบายพลังงานของภาครัฐไม่เป็นไปตามเปูาหมายกระทบต่อความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศในที่สุด
(๒) ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเป็น คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจที่กากับดูแล แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ห้ามข้าราชการระดับสูงที่ มีหน้าที่กากับดูแล
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทใน
เครือของรัฐวิสาหกิจนั้น แต่ภาคประชาชนก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากขัดแย้งกันระหว่างการทาหน้าที่ออก
นโยบาย ควบคุม กากับดูแลรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะกับการทาหน้าที่กรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่ง
ต้องดาเนิน การโดยคานึ งถึงการแสวงหากาไรแก่ผู้ ถือหุ้ น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น ความเชื่อว่าข้าราชการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การเป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่กากับดูแลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นการ
กาหนดนโยบายภาครัฐ
๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย การปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
อย่างเป็นทางการและการกาหนดนโยบายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ อาทิ การลดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนในการเป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่กากับดูแล และการดาเนินงานภายใต้ ภาคีเครือข่าย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries
Transparency Initiative: EITI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ส่งเสริม ด้านความโปร่งใส และการบริหาร

๔๐

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นกลไกในการตรวจสอบของภาค
ประชาชน เป็นต้น
๖.๒ การออกมาตรการ การกากับกิจการ และการอนุมัติลงทุนพัฒนาโครงการ
๖.๒.๑ การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ การกาหนดนโยบาย การออกมาตรการ การกากับ
กิจการพลังงานและการอนุมัติลงทุน เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
(๒) หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
(๓) หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การ
ไฟฟูานครหลวง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(๕) ผู้ประกอบการที่ลงทุน พัฒนาโครงการ อาทิ ผู้ ประกอบการด้ านธุรกิจไฟฟูา
ธุรกิจน้ามัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน
๖.๒.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) โครงการลงทุนขนาดใหญ่มีปัญหาการคัดค้าน ก่อสร้าง เนื่องจากขาดการมี
ส่วนร่วมในการกาหนดพื้นที่ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงไฟฟูาขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปัญหา พบว่า การจัดตั้งโรงไฟฟูาในปัจจุบันมีการเปิดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น
และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ยอมรับ EIA/EHIA ดังกล่าว ประกอบกับการสร้างความรับรู้จากกลุ่ม
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมที่จะร่วม
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟูากับกลุ่ม NGOs โดยข้อจากัดสาคัญที่นาไปสู่ปัญหาการคัดค้านจากภาคประชาชน
ประกอบด้วย การขาดกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองพื้นที่โดยความเห็นชอบประชาชนตั้งแต่ต้น
(๒) ขาดการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากการ
ขาดการยอมรับของภาคประชาชนแล้ว การดาเนินการที่ผ่านมากระทรวงพลังงานยัง ขาดความร่วมมือจาก
ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง หาก
กระทรวงพลังงานไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ก็จะไม่สามารถดาเนินการ
ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ตามเปูาหมายที่กาหนด
๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะในกระบวนการ
ลงทุนพัฒนาโครงการที่ถูกต่อต้านอันเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วมในการกาหนดพื้นที่ตั้งแต่ต้นและขาด
การบู ร ณาการการทางานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการสนั บสนุนการลงทุ น เห็ น ควรต้อ งกาหนด
แนวทางในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดการพัฒนาโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ กาหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม

๔๑

๖.๓ การดาเนินการพัฒนาโครงการ
๖.๓.๑ การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ การพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย
(๑) หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
(๒) รั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟู า ฝุ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย การไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าค
การไฟฟูานครหลวง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(๓) ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ พลั ง งาน อาทิ ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กิ จ ไฟฟู า
ธุรกิจน้ามัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน
6.3.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) รัฐกาหนดผลตอบแทนให้ชุมชนในอัตราที่ไม่เหมาะสม โดยเห็นควรกระจาย
ผลประโยชน์ให้ประชาชนในอัตราหรือรูปแบบที่สอดคล้องความต้องการ และเป็นธรรม อาทิ การจัดสรร
ค่าภาคหลวงให้ถึงชุมชน
(๒) ผู้ประกอบการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม หรือไม่ได้ดูแลชุมชน
โดยรอบ ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน แบ่งเป็น ๓ เรื่องหลัก คือ ผลกระทบจากมลพิษ
ส่งผลต่อสุขภาพ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคเกษตร และผลกระทบการแย่งแหล่งน้า
ทั้งแหล่งน้าชลประทาน/น้าอุปโภค บริโภค ซึ่งประชาชนมักจะร้องเรียนต่อเจ้าของโครงการ แต่หลายครั้ง
เจ้าของโรงงานไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่สามารถชดเชยในระดับที่ประชาชนพึงพอใจ
ทั้งนี้ เพราะรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งอาจล่าช้า รวมทั้งการกาหนดการเยียวยา/ชดเชยไม่เป็นที่ยอมรับด้วยกัน
กับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
(๓) NGOs ให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์กระทบต่อความเชื่อมั่นประชาชน การให้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของ NGOs บางกลุ่มไม่ครบถ้วน คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สร้างความกังวลให้กับประชาชน
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่พิสูจน์ไม่ได้ กระทบต่อความเชื่อมั่นประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ
6.3.3 ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย ปฏิรูปการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา
โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ถึงชุมชน และการสร้างธรรมาภิบาลทั้งกลุ่ม
NGOs ในการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างธรรมาภิบาลผู้ประกอบการในการเปิดเผยข้อมูลและดาเนินกิจกรรมกับ
ชุมชน

๔๒

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗.๑ แนวทาง ๑ ปฏิรู ปให้ภ าคประชาชนมีส่วนร่ วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรั ฐอย่า งเป็น
ทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม
๗.๑.๑ การก าหนดทางเลื อ กการด าเนิ น การ คณะกรรมการได้ ท บทวนรู ป แบบที่
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นาเสนอโดย
พิจารณาเปรียบเทียบ ๒ ทางเลือก คือ
(๑) ทางเลือกที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมภายใต้ กพช. ๑ คณะ
เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารทางตรงระหว่าง กพช. กับภาคประชาสังคม
(๒) ทางเลื อ กที่ ๒ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการของภาคประชาสั ง คมภายใต้ ค าสั่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สามารถดาเนินการได้เร็ว และคณะกรรมการฯ เข้าใจภาพรวมการกาหนด
นโยบายเนื่องจากสามารถให้ คาแนะนาได้ห ลายคณะกรรมการของ พน. และมองเห็นความเชื่อมโยงเชิง
นโยบายของการพิจารณาของคณะกรรมการทุกชุด
โดยคณะกรรมการปฏิรูปฯ เห็นชอบให้ดาเนินการตามทางเลือกที่ ๒ แต่ทั้งนี้ เห็นควรให้
การดาเนินการคานึงถึงข้อจากัดที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมกัน อาทิ คุณสมบัติคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
กว้างหลากหลาย ความยากที่จะคัดเลือกตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ แม้คณะกรรมการภาคประชาสังคมจะไม่มีอานาจตัดสินใจ
แต่การให้ความเห็นจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในนโยบายที่รัฐบาลกาหนด
๗.๑.๒ แนวทางดาเนินการ
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม ดาเนินการภายใต้คาสั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ทาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อการดาเนินการ
ของคณะกรรมการต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ศึกษาและเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือการกากับดูแล เพี่อ
เสนอมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนและภาคผู้ประกอบการ
(๒) โครงสร้ า งกรรมการ คณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด มี ตั ว แทนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) สามฝุาย คือ (๑) ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน (๒) ตัวแทนองค์กรผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายพลังงาน
(๓) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องมีการนิยามกลุ่มของทั้งสามฝุายให้ ชัดเจน เช่น การ
จัดกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการจาหน่ายและผลิตพลังงาน กลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมถึง
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีสถานะตามกฎหมายรองรับ กลุ่มธุรกิจที่เป็นองค์กรตัวแทนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
พลังงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจานวนและการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อดาเนินการดังกล่าว
(๓) อ านาจหน้ า ที่ ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพลังงานต่อการดาเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายและรับทราบปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

๔๓

(๔) องค์ประกอบและหน้ า ที่ค ณะกรรมการสรรหา ให้มีคณะกรรมการสรรหาซึ่ง
ประกอบไปด้วยกรรมการจากแต่ละภาคส่วน ดังนี้
๑) ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน มีสัดส่วน ๓ คน คัดเลือกจากองค์กรต่างๆ คัดเลือก
กันมา ได้แก่ องค์กรของผู้บริโภค องค์กรผู้ใช้พลังงานหรือผู้ศึกษาวิจัย องค์กรภาคประชาชน เป็นต้น
๒) ผู้ผลิ ต/ผู้จาหน่ายพลังงาน มีสั ดส่ วน ๓ คน คัดเลื อกจากภาคเอกชน เช่น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร และสมาคมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จาหน่ายโดยตรง เป็นต้น
๓) ภาควิชาการมีสัดส่วน ๓ คน คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีการสอนและ
การวิจัยด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
๔) กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านพลังงานแต่ละ
ชุด เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสรรหา มีสัดส่วนจานวน ๒ คน
โดยให้คณะกรรมการสรรหาไปกาหนดวิธีการได้มาของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิด
โอกาสให้สมัครหรือเสนอชื่อเป็นการทั่วไป
๗.๒ แนวทาง ๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยกาหนดกลไกการจัดตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน
๗.๒.๑ กระบวนการพัฒนาโรงไฟฟูาและปัญหาที่เกิดขึ้น จากการศึกษากระบวนการพัฒนา
โรงไฟฟูา พบว่า เปิดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับประชาชนผ่านการจัดทารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น

ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รูปที่ 9 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

๔๔

๗.๒.๒ ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกระบวนการจัดตั้งโรงไฟฟูาแบบเดิมกับข้อเสนอกาหนดพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
กระบวนการ

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียทางแก้ปัญหา
ข้อดี

๑. การจัดตั้งโรงไฟฟูาตาม  พื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงไฟฟูามี
ความเหมาะสมด้าน
กระบวนการที่มีอยู่ใน
เทคนิค/วิศวกรรม ส่งผล
ปัจจุบัน
ให้ต้นทุนในการผลิต
เหมาะสม นาไปสูร่ าคาค่า
ไฟฟูาที่เหมาะสม
๒. กาหนดพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม

 โครงการได้รบั การ
ยอมรับจากประชาชน
ส่งผลให้สามารถจัดตั้ง
โรงไฟฟูาและจ่ายไฟได้
ตามแผน PDP ที่กาหนด

บทสรุป

ข้อเสีย
 เกิดปัญหาการคัดค้านจากภาค
ประชาชน ทาให้เกิดความไม่
แน่นอนในการจัดตั้งโรงไฟฟูา
ตามแผน PDP ซึ่งกระทบต่อ
ความมั่นคงพลังงาน

วิธีการใหม่ประชาชน
ต้องรับภาระค่าไฟฟูา
แพงขึ้น แต่จะเกิด
ประโยชน์มากกว่าวิธี
เดิมและลดปัญหาการ
ต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟูาได้ ในขณะที่
 ประชาชนต้องรับภาระค่า
ไฟฟูาที่จะแพงขึ้น เนื่องจาก การใช้วิธีเดิมอาจส่งผล
ที่ดินแพง และอาจต้องลงทุน ให้ไม่สามารถสร้าง
โรงไฟฟูาได้เลยซึ่งจะ
เพื่อสร้างสายส่งเพิ่มเติม
ก่อให้เกิดผลเสียกับ
 กรณีที่ไม่มีพื้นที่เหมาะสม
รัฐบาลจะกาหนดพื้นที่ ลงทุน ประเทศมากกว่า
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
จัดตั้งโรงไฟฟูาได้

ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

๗.๒.๓ แนวทางดาเนินการ
(๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล รัฐบาลกาหนดให้การจัดตั้งโรงไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูา
ขนาดใหญ่ (IPP) และการอนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเงื่อนไขว่า
พื้น ที่ตั้ง โรงไฟฟูาที่จ ะเสนอจั ดตั้งโรงไฟฟูา จะต้อ งมีการพิจารณาและดาเนิน การกาหนดพื้น ที่ตั้งโรงไฟฟู า
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมก่อน ทั้งนี้ การดาเนินงานจะต้องดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมที่ระบุใน ๗.๒.๓ (๒)
(๒) แนวทางกาหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
1) ขั้นที๑่ จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดาเนินการ จัดตั้งคณะอนุกรรมการกาหนด
พื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้ กพช. เพื่อดาเนินการ โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น รองประธาน มี
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อนุ ก รรมการ และมี ผู้ แ ทนกระทรวงพลั ง งานและส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่กากับการดาเนินการตามแผนที่
กาหนด พร้อมนาเสนอพื้นที่ที่ได้ข้อยุติต่อ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต
ใช้ประกอบการอนุมัติอนุ ญาต ต่อไป ทั้งนี้ ภายหลั งการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ จะต้องเร่งดาเนินการใน
๓ เรื่อง สาคัญ ดังนี้

๔๕

 กาหนดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออก
ประกาศเชิญชวนและชี้แจงประชาชน
 ออกประกาศเชิญชวนเสนอพื้ นที่มาพิจารณา พิ จารณากาหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการการออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอพื้นที่มาพิจารณา
 ศึกษากาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟูา แบ่งเป็น ศึกษากาหนด
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานกับจังหวัดที่มีศักยภาพ และ
ศึกษากาหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในรายละเอียด เพื่อนามาใช้ใ นกรณีที่
ดาเนินการแล้วไม่มีพื้นที่เสนอเข้ามา หรือไม่เหมาะสมไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟูาได้จริง รัฐบาลจะต้องพิจารณา
ผลการศึกษานี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการจัดตั้งโรงไฟฟูา ต่อไป
๒) ขั้นที่ ๒ ประสานประชาชนในพื้นที่เปูาหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์และเกณฑ์
การเสนอพื้นที่ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพลังงานจังหวัดประสานจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดตั้ง
โรงไฟฟูาในเบื้องต้น เพื่อทาความเข้าใจกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่เปูาหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
เกณฑ์การเสนอพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟูา
๓) ขั้นที่ ๓ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกระบวนการเสนอพื้นที่โดยความสมัคร
ใจอย่ า งเป็ น ทางการในระดั บ จั ง หวั ด จั ด สั มมนาชี้ แ จงสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละหลั กเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อกพื้ น ที่
รับฟังความเห็นประชาชนในระดับจังหวัด
๔) ขั้นที่ ๔ ออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเสนอพื้นที่เข้ามาโดยความสมัครใจ
คณะกรรมการออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเสนอพื้นที่เข้ามาโดยความสมัครใจ โดยในการออกประกาศจะต้อง
ระบุเกณฑ์ที่สาคัญ อาทิ ความเหมาะสมทางเทคนิคเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้จังหวัดและประชาชนจัดทาข้อเสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ต้องการเพิ่มเติม
ด้วย ตลอดจนระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอและคัดเลือกพื้นที่ โดยครอบคลุมทั้งขั้นตอน
การดาเนินการและคุณสมบัติของผู้มีส่วนร่วม
๕) ขั้นที่ ๕ ส่งประกาศให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งต่อ
ประชาชนให้รับทราบโดยทั่วไปทั้งจั งหวัด ภายหลั งการออกประกาศฯ แล้ วเสร็จ คณะกรรมการฯ จะส่ ง
ประกาศให้ กระทรวงมหาดไทยประสานจั งหวัดเพื่ อดาเนิ นการแจ้งต่ อประชาชนในทุ กจังหวั ดให้ รับทราบ
โดยทั่วไปทั้งจังหวัด
๖) ขั้นที่ ๖ จังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ กาหนดวิธีปฏิบัติ รวบรวมพื้นที่ที่มี
ความพร้อมจากจังหวัด จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ที่มีตัวแทนทั้งจากข้าราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้นาชุมชน กาหนดวิธีปฏิบัติในการรวบรวมพื้นที่ที่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนและพื้นที่
โดยรอบ โดยกรณีการรวมพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จะประสานประชาชนเพื่อรวบรวมพื้นที่แปลงใหญ่และต่อรอง
ราคา ตลอดจนรับรองพื้นที่ที่มีความพร้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และในกรณีการรวมพื้นที่ของรัฐหรือพื้นที่
สาธารณะประโยชน์หรือที่ราชพัสดุ จังหวัดจะจัดทาบัญชีรวบรวมพื้นที่ นาเสนอ และยังสามารถเสนอพื้นที่อื่น
เพิ่มได้ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ทหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนที่เสนอพื้นที่สามารถระบุความต้องการ
สิทธิประโยชน์ หรื อการขอรั บสนับสนุ นมาพร้อมกันได้ โดยคณะกรรมการระดับพื้นที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเสนอดังกล่าวของประชาชนว่ามีความซ้าซ้อนกับแผนพัฒนาโครงการของภาครัฐ หรือท้องถิ่น ที่มีอยู่แล้ ว
หรือไม่ ก่อนพิจารณารับรองพื้นที่ดังกล่าว

๔๖

กรณี พื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร้ อ ม มี พื้ น ที่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดเป็ น พื้ น ที่ ข องรั ฐ พื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ พื้นที่ทหาร ที่ต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่และ/หรือเพิกถอนพื้น ที่ตามกฎหมาย
จากหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต ให้คณะกรรมการระดับพื้นที่แจ้งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบพื้นที่และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตพิจารณาดาเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน
๗) ขั้ น ที่ ๗ คณะกรรมการระดั บ พื้ น ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ขั ด แย้ ง กั บ
กฎหมายต่างๆ รับรอง และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการระดับพื้นที่ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่รวบรวม
มาไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘) ขั้นที่ ๘ พิจารณารับรองพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาพื้นที่ ที่เสนอจาก
จังหวัด โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ความเหมาะสมด้านเทคนิค เกณฑ์การยอมรับของประชาชน
และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
๙) ขั้นที่ ๙ นาเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ นาเสนอพื้นที่ที่
ได้รับการรับรองให้ กบง. และ กพช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงไฟฟูา
๑๐) ขั้นที่ ๑๐ เสนอพื้นที่ให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตใช้ประกอบการพิจารณา
คณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตการจัดตั้งโรงไฟฟูา ต่อไป
หากรัฐบาลดาเนินการตามแนวทางนี้ กระบวนการชี้แจงทาความเข้าใจ รวบรวมรับรอง
พื้นที่ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี การจัดซื้อที่ดิน จัดทา EIA/EHIA การขออนุมัติโครงการใช้เวลาประมาณ ๓ ปี
ดังนั้น หากรัฐบาลดาเนินการตามข้อเสนอนี้ในกลางปี ๒๕๖๑ จะสามารถคัดเลือกพื้นที่ได้ในปี ๒๕๖๓ ก่อสร้าง
และจ่ายไฟประมาณปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

๔๗
ศึกษารายละเอียด
กาหนดเขตพื้นที่ที่
เหมาะสมจัดตัง้
โรงไฟฟูา 1-2 ปี

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการกาหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้ กพช.
 กาหนดสิทธิประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รับ
 เกณฑ์ (Criteria) การคัดเลือกพื้นที่ สาหรับใช้ประกอบการออกประกาศเชิญชวนประชาชนเสนอพื้นที่
 ศึกษากาหนดพื้นที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในเบื้องต้น

2. ประสานประชาชนพื้นที่เปูาหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์และเกณฑ์เสนอพืน้ ที่ (ปชช.เสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้)

3. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการเสนอพื้นที่โดยความสมัครใจอย่างเป็นทางการในจังหวัด
4. ออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเปูาหมายเสนอพื้นที่เข้ามาโดยความสมัครใจ

ในประกาศต้องมี
เงื่อนไขการจัดตัง้ สิทธิ
ประโยชน์ เกณฑ์การมี
ส่วนร่วมของ ปชช. ใน
การเสนอพื้นที่

5. ส่งประกาศให้ มท. ประสานจังหวัดเพื่อดาเนินการแจ้งต่อประชาชนให้รับทราบ
6. จังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ กาหนดวิธีปฏิบัติ รวบรวมพื้นที่ที่มีความพร้อมจากจังหวัด
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์
การรวบรวมพื้นที่ ประสานประชาชน
รวบรวมพื้นที่แปลงใหญ่ ต่อรองราคา
และพิจารณารับรองพืน้ ที่

พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
จังหวัดรวบรวมบัญชีรายชือ่ พื้นที่เสนอ
ประกอบด้วย ทีส่ าธารณประโยชน์
(กรมที่ดิน/กรมการปกครอง ) / ทีร่ าช
พัสดุ กรมธนารักษ์

พื้นที่อื่นเพิ่มเติม



พื้นทีท่ หาร
พื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรม

7. คณะกรรมการระดับพื้นที่คัดเลือกพื้นที่ที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ รับรอง และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ

8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองพื้นที่ (เกณฑ์ทางเทคนิคเบื้องต้น การยอมรับประชาชน เอกสารสิทธิ์)
ที่ดิน
9. นาพื้นที่ที่รับรองเสนอกับ กบง. และ กพช. พิจารณา
10. หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
หากไม่มีพื้นที่เสนอเข้ามาตามกระบวนการ หรือไม่มีพื้นที่ใดที่เหมาะสมในทางปฏิบัติก็จะต้องกลับไปพิจารณาพื้นทีต่ ามที่ศึกษา

หมายเหตุ : 10 ขั้นตอน ข้างต้น ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมโดยตรงได้ในขั้นตอนที่ 2 – 6

รูปที่ 10 แนวทางกาหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม

๔๘

๗.๒.๔ ข้อเสนอการพิจารณาประเด็นที่สาคัญประกอบการดาเนินการ
(๑) การกาหนดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ควรจะได้รับ คณะอนุกรรมการฯ ควร
พิจารณาสิทธิประโยชน์ในรูปเม็ดเงินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เม็ดเงิน ประกอบการออกประกาศเชิญชวนการ
เสนอพื้ น ที่ ข องประชาชน โดยสิ ทธิ ป ระโยชน์ ในรู ปเม็ด เงิน ที่ จะให้ จ ะต้อ งกาหนดเป็ น มาตรฐานเดี ยวกั น
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาผลกระทบต่อค่าไฟฟูาได้ตั้งแต่แรก ในขณะที่สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
เม็ดเงินอาจเปิดกว้างเพื่อให้ชุมชนได้ทาความตกลงกับโรงไฟฟูาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและความต้องการ
ของพื้นที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ควรจะได้รับ จากข้อเสนอการ
ปรับปรุงกองทุนพัฒนาไฟฟูาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ หรือตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเสนอ อาทิ
๑) พิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน อาทิ การลดหย่อนค่าไฟฟูา
ให้ แ ก่ ค รั ว เรื อ น การตรวจสุ ขภาพประจ าปี ฟรี และมี แพทย์ เฉพาะทางให้ การรั กษาแนะน า การจั ด สรร
ทุนการศึกษาให้เปล่าให้แก่เยาวชนในเขตพื้น ที่รอบโรงไฟฟูา ระดับมัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ/หรือ
สูงกว่า โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
๒) การสนับสนุนแผนการพัฒนาชุมชนระยะยาว กองทุนควรสนับสนุน แผนที่เกิด
จากความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการการทาประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตาบล โดยแผนนี้เป็น
แผนสาหรับโครงการพัฒนาที่ใช้งบประมาณมากและใช้ระยะเวลาดาเนินการในช่วง ๕ - ๑๐ ปีหรือมากกว่า
ทั้งนี้ ต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูา ในปริมาณที่เหมาะสมของทุกปีเพื่อรองรับการ
ดาเนินการตามแผนต่อเนื่องดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาชุมชนระยะยาว จะสามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุผลสาเร็จ
(๒) การกาหนดเกณฑ์การออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูา ควร
ตั้ ง คณะท างานพิ จ ารณาก าหนดเกณฑ์ ที่ ส าคั ญ อาทิ ขนาดของพื้ น ที่ เหมาะสมกั บ ก าลั ง การผลิ ต และ
กระบวนการผลิตของโรงไฟฟูา อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง มีสายส่งไฟฟูา ใกล้แหล่งน้า การยอมรับของเจ้าของที่ดิน
และประชาชนโดยรอบเป็นพื้นที่ที่สามารถดาเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ เป็นต้น
๗.๒.๕ เงื่อนไขความสาเร็จ
(๑) ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการดาเนินการระดับพื้น ที่
ประกอบด้ว ย การกาหนดให้บ รรจุ ยุ ทธศาสตร์ด้านพลั งงานและศักยภาพของในการจัดตั้งโรงไฟฟูาลงใน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ปูองกัน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีการรั บรองหากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) กลไกการบริหารจัดการที่จัดตั้งขึ้นต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน การจัดตั้ง
กลไกบริหารจัดการควรต้องมีผู้แทนประชาชนและ NGOs ที่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเข้าร่วมดาเนินการ
ตั้ง แต่ ต้ น โดยหากรั ฐ บาลเห็ น ชอบในกรอบการดาเนิน การแล้ ว ควรจั ดให้ มีก ารจั ด ระบบคั ด สรรผู้ แ ทน
ประชาชน และ NGOs ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดาเนินการด้วย
(๓) การศึกษา Zoning การจัดตั้งโรงไฟฟูาในรายละเอียดต้องแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
เพื่อสารองใช้กรณีพื้นที่ที่เสนอมาไม่สามารถพัฒนาได้ รัฐบาลจะต้องกลับไปพิจารณาผลการศึกษา Zoning

๔๙

การที่ดาเนินการควบคู่มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การศึกษาต้องแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้วิธีเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมมาจัดตั้งโรงไฟฟูาก็ได้
(๔) ความร่วมมือจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการ
พัฒนาชุม ชนในพื้ น ที่โ รงไฟฟู า (คพรฟ.) ในการแก้ไ ขระเบีย บข้ อบัง คับ เพื่ อให้ ส ามารถจัด สรรเงิ น
งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟูา สนั บสนุน แผนการดาเนิ นการพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไป อีกทั้ง
คณะกรรมการทั้งสองคณะจะมีบทบาทหน้าที่ ในการติดตาม และควบคุมดูแลให้การดาเนินการตามแผน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการมอบหมายงานและส่งมอบงานตามแผน
ให้กับคณะกรรมการชุดต่อไปเมื่อหมดวาระในการทาหน้าที่ (คณะกรรมการทาหน้าที่ในวาระคราวละ ๔ ปี)
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไป จะสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล
สาเร็จตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุดการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไปอันเนื่องมาจากกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ขึ้นอยู่ กับมติของประชาคมระดับ
หมู่บ้านหรื อระดั บ ตาบลที่เป็น เจ้ าของโครงการตามแผนงานมีมติให้มีการเปลี่ ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุด
ดาเนินการเท่านั้น
๗.๓ แนวทาง ๓ การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน
๗.๓.๑ การจัดสรรค่าภาคหลวงในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปัจจุบันของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น กาหนดสั ดส่ ว นในการจัดสรรค่าภาคหลวงจากการผลิตปิโ ตรเลี ยมให้แก่องค์การบริหารส่ ว น
ท้องถิ่นต่างๆ เป็นดังนี้
(๑) อบต.และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจานวนองค์กร)
(๒) อบต. ในจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตามจานวนประชากร)
(๓) อบจ. ที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจานวนองค์กร)
(๔) อบต. อื่นทั่วประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตามจานวนประชากร)
7.3.2 การจัดสรรค่าภาคหลวงตามร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงของสานักนายกรัฐมนตรี
และความเห็นที่ควรปรับปรุง ปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น อยู่ ระหว่างการปรั บปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่ าว ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี
สาระส าคัญ ที่เ กี่ย วข้ องกับ สั ดส่ ว นการจั ดสรรค่า ภาคหลวงที่เ ปลี่ ยนแปลงไปจากปัจ จุบั น และความเห็ น
ควรปรับปรุง ดังนี้

๕๐

ตารางที่ 4 ความเห็นการทบทวนสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวง
ร่าง พ.ร.บ. ของ มท.
ประเด็นขอแก้ไข
เหตุผล
๑. อบต.และเทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ
 อบต.และเทศบาลที่เป็นที่ตั้ง  เห็นด้วย และควรเพิ่มสัดส่วนการจัดสรร
แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา
ของแหล่งปิโตรเลียมได้รับใน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจานวนองค์กร
อัตราร้อยละ ๓๐ (แบ่งตาม
โดยตรง
องค์กรละเท่าๆ กัน)
จานวนองค์กร องค์กรละ
เท่าๆ กัน)
๒. อบต.และเทศบาลในจังหวัดทีเ่ ป็น  อบต.และเทศบาลในจังหวัดที่  เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่อันเป็นทีต่ ั้งสถานี
เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเลียม และพื้นที่เขตแนวท่อ
ที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียมได้รับใน
ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐
ขนส่งปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
อัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจานวน
(แบ่งตามจานวนองค์กร
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในเขตระยะ
องค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน)
องค์กรละเท่าๆ กัน)
ปลอดภัยตามแนวท่อขนส่งปิโตรเลียม ซึ่ง
เห็นว่า เป็นผูไ้ ด้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม
๓. อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ
 อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง  ควรนาไปเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับใน
โดยตรง
แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา
อัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตาม
ร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามสัดส่วนของ
จานวนองค์กร องค์กรละ
พื้นที่)
เท่าๆ กัน)
๔. ไม่จัดสรรให้ อบต. อื่นทั่วประเทศ**  อบต. อื่นทั่วประเทศ ได้รับใน  เห็นควรจัดสรรให้ อปท. ทั่วประเทศ
อัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตาม  ตาม มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม
จานวนองค์กร องค์กรละ
กาหนดว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ดังนั้น
เท่าๆ กัน)
ท้องถิ่นทุกแห่งควรมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรรัฐ
 เพื่อให้กิจกรรมการสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมเป็นที่ยอมรับจากประชาชนใน
พื้นที่และทั่วประเทศ
ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมายเหตุ ** ปี ๒๕๕๙ อบต. ทัว่ ประเทศได้รับการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงประมาณ ๓๓๗ ล้านบาท ซึ่งหากกระจายให้แก่ อบต. ๗,๖๐๐
แห่ง แต่ละ อบต.ที่ไม่อยู่ในพื้นที่ผลิตได้รับการจัดสรรเงินประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท/ปี

๗.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินงาน
(๑) สัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใหม่
๑) อบต./เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ ๓๐ (แบ่งตาม
จานวนองค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน)
๒) อบต./เทศบาลในจังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐
(แบ่งตามจานวนองค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน)
๓) อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา ร้อยละ ๑๐ (แบ่ง
ตามจานวนองค์กรองค์กรละเท่าๆ กัน)
๔) อบต./เทศบาล อื่น ทั่วประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตามจานวนองค์กร
องค์กรละเท่าๆ กัน)

๕๑

(๒) การกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรร เห็นควรให้มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ ให้มีเงื่อนไขการใช้งบประมาณโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ
ดังกล่าว มีการเบิกจ่ายเงินที่จัดสรรอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดไว้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแสวงหาพลังงานในพื้นที่นั้นๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาพลังงานของประเทศต่อไป
(๓) การดาเนินการ เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการ
เสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนั้น ควรให้กระทรวงมหาดไทยและสานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาหารือร่วมกันในการทบทวนการจัดสรรค่าภาคหลวง
ก่อนแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน ต่อไป
๗.๔ แนวทาง ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร
๗.๔.๑ การสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคประชาสังคมต่อ
บทบาทของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของหน่วยราชการและข้าราชการด้าน
พลังงาน รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
(๑) รัฐบาลกาหนดนโยบายการสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการพลังงาน อาทิ การ
ลดความทับ ซ้อนในการด ารงตาแหน่ งราชการกับ รัฐ วิส าหกิจในสั งกัด การจากัด ผลประโยชน์ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการให้เหมาะสม (ไม่รับโบนัส/ผลตอบแทนอื่น ยกเว้น เบี้ยประชุม)
(๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมี การดาเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries Transparency
Initiative: EITI) เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลในการส่งเสริมให้การบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกาหนดให้กิจการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการสกัด
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ น้ามัน และสินแร่ต่างๆ เปิดเผยสิ่งที่แต่ละกิจการได้จ่ายไปให้แก่รัฐบาลทั้งหมด (ทั้ งที่
อยู่ในรูปภาษี และในรูปของประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าภาคหลวง เงินปันผล ค่าใบอนุญาต) ในขณะที่ รัฐบาลเองก็
ต้องเปิดเผยรายได้ที่หน่วยงานได้รับจากกิจการเหล่านี้ทั้งหมดเช่นกัน โดยทาง EITI จะเข้ามาสนับสนุนให้มีการตั้ง
องค์คณะซึ่งประกอบด้วยตัวแทน ๓ ฝุาย จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Multi Stakeholder
Group, MSG) เพื่อให้ทาหน้าที่องค์กรกลางคอยตรวจสอบและกระทบยอดตัวเลขของทั้งสองฝุายว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ ได้ผลออกมาอย่างไรองค์คณะดังกล่าวก็จะทาเป็นรายงานออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ยิ่งกว่านั้น
ถ้าองค์คณะเปรียบเทียบข้อมูลแล้วเจอตัวเลขที่ไม่รับกันหรือส่อพิรุธคอร์รัปชันแล้ว องค์คณะของ EITI ดังกล่าว
ก็จะช่วยชี้ประเด็นและกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบขยายผลต่อไปด้วย EITI จึงเป็นมาตรฐานสากลที่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบเป็นกลไกในการตรวจสอบของภาค
ประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่าย EITI โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝุาย ซึ่งเห็นควรให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

๕๒

๗.๔.๒
การสร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กรพัฒนาเอกชน (Non – Government
Organization: NGOs) เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กรพัฒนาเอกชน ควรมีการกาหนดดาเนินการ ดังนี้
(๑) รัฐบาลกาหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจกรรม NGOs อาทิ
๑) ให้ NGOs ที่ดาเนินกิจกรรมกับโครงการของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นที่รับรองหรื อ
เป็นนิติบุคคล และห้ามไม่ให้แต่งตั้งบุคคลที่เคยต้องคดีอาญาว่าเป็นผู้บุกรุกหรือทาลายทรัพย์สินของทาง
ราชการหรื อ ของบุ ค คลอื่ น หรื อ ต้ องคดีว่ า การเผยแพร่ ข้อ มู ล อัน เป็ นเท็ จ มาดารงตาแหน่ง ในองค์ ก ร
ตรวจสอบของภาครัฐ และองค์กรอิสระต่าง ๆ
๒) กาหนดนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริม NGOs ให้ดาเนินกิจกรรมอย่างมี
จริยธรรม อาทิ ควรเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่นามาดาเนินกิจกรรม ฯลฯ
(๒) ปฏิรูปกฎหมายให้มีการกาหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น โดยปรับปรุง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้มีผลบังคับใช้ใน
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน อาทิ
๑) บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่ต้องการเข้าร่วมแสดงความคิ ดเห็นในการจัด
รับฟังความคิดเห็นการดาเนินการโครงการของภาครัฐ ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อแสดงอัตลักษณ์
ของบุคคลที่สามารถระบุที่มาได้อย่างชัดเจน ในกรณีของนิติบุคคลต้องมีเอกสารที่แสดงสถานะของนิติบุคคล
อย่างถูกต้องชัดเจน
๒) กาหนดให้น้าหนักความสาคัญกับกลุ่มเปูาหมายหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบเป็นหลัก
๓) เพื่อให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความ
ขัดแย้งหรือความวุ่นวาย บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กรควรมีการแจ้งความประสงค์หรือลงทะเบียนไว้
ล่วงหน้า พร้อมมีหลักฐานแสดงตน หรือการเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงที่มา และสามารถตรวจสอบสถานะของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ได้
๔) มีการกาหนดระยะเวลาในการให้ความเห็น
๕) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของโครงการต่างๆ ต้องเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่นามาใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อเคลื่อนไหวในการ
คัดค้านโครงการต่าง ๆ ได้
๗.๔.๓ การสร้างระบบธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจการของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของภาคประชาสังคมต่อบทบาทของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อ
สังคม การดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ รัฐบาลควรมีการกาหนดนโยบายที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ให้ ผู้ ป ระกอบการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามลั บ ทางธุ ร กิจ (สั ญ ญาระหว่ า ง
ผู้ประกอบการกับผู้ค้าที่ระบุว่าห้ามเปิดเผยต่อบุคคลที่ ๓) แก่ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการ
ดาเนินงานเชิงนโยบาย และผู้ ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ควรเปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๒) กาหนดนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน และให้เริ่มนาร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ดาเนินการตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาค
อุสาหกรรมและกิจการพลังงาน” โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

๕๓

๑) หลักการดาเนินการ ปฏิรูปรูปแบบของการจัดกิจกรรมทางสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ของผู้ประกอบการ โดยการดาเนินการเป็นองค์รวม (Integrated) ในรูปแบบของ
กิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม จะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท
จากัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และมีมาตรการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากรัฐ โดยการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อทาหน้ าที่ประสานเชื่อมโยงและขับเคลื่ อนให้เกิดการซื้อขายสินค้า (Matching) ระหว่างผู้ผลิ ต
(Supply) คือ วิสาหกิจชุมชน และผู้บริโภค (Demand) คือ โรงงาน พนักงาน และประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและทาหน้ าที่พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ได้รั บการสนับสนุนจัดตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
บริหารจัดการร่วมกันโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้บริษัทดาเนินกิจกรรม
ในการสนั บ สนุ น การซื้ อ ขายและการพั ฒ นามาตรฐานสิ น ค้ า ชุ ม ชนเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของภาครัฐและไม่
เป็นภาระต่อภาครัฐในการกากับดูแล ซึ่งการมีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน (Integration) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการเสริม
ความเข้มแข็งให้กับโครงการ CSR ที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางแห่งได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน”

รูปที่ 11 แนวคิดในการขับเคลื่อนบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม
๒) แนวทางดาเนินการ จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้ กพช. เพื่อยกร่างการดาเนินการและขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการ และ

๕๔

นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติสนับสนุน การดาเนินโครงการนาร่อง“บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด”
ดังนี้
- กาหนดแนวทางดาเนินการและศึกษาความเหมาะสมบริษัทวิสาหกิจเพื่อ
สังคมมาบตาพุด ตลอดจนจั ด ทาแผนปฏิบัติการฯ เสนอรั ฐบาล คณะอนุกรรมการพิจารณาดาเนินการ
กาหนดแนวทางดาเนินการ มาตรการสนับสนุน และจัดทาแผนปฏิบัติการเสนอ กพช. ภายในปี ๒๕๖๑
 ประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางดาเนินการ
 กาหนดมาตรการสนับสนุน และมาตรการส่งเสริมด้านแรงจูงใจทางภาษี ใน
รูปแบบต่างๆให้กับภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง และในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ตาม พรบ. พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. … ตลอดจนการกาหนดกลไกการดาเนินงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ อาทิ ให้กรมสรรพากรพิจารณากาหนดมาตรการด้านภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่ มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น เพื่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมมาบตาพุ ด โดยเห็ น ควรให้ ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนาเงินบริจาคไปหักเป็นค่าใช้จ่ ายในการคานวณภาษีในอัตรามากกว่า
๑๐๐% แต่ ไม่ เกิ น ๒๐๐% หรื อ ไม่ เกิ น ร้ อยละ ๑๐ ของกาไรสุ ท ธิก่ อนหั ก ภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคลของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 ศึกษาความเหมาะสมการจั ดตั้งบริ ษัทวิส าหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด ทั้งใน
ด้านโครงสร้างองค์การบริหารจัดการ แหล่งเงินและจานวนเงินสนับสนุน ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน โดย
มุ่งเน้นการดาเนินงานให้บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และสามารถเลี้ยงตัวเองได้
- จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และกระทรวงพลั ง งาน โดยส านั กงานปลั ดกระทรวงพลั งงาน เป็ น
หน่วยงานสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องร่วมจัดตั้ง บริจาคเงิน และดาเนิน
โครงการน าร่ อง “บริ ษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด ” โดยมีสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สนับสนุนให้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมดาเนินงานบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด
- เริ่มดาเนินการบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด กลุ่มผู้ประกอบการใน
พื้นที่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุน ร่วมจัดทาเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท
วิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board) คุณสมบัติและเงื่อนไขการจัดหาจัดจ้างคณะ
ผู้บริหาร (Management Team) ภารกิจของบริษัท (Mission) แผนงานทางธุรกิจ (Business Plan) แผนการ
ระดมทุ น กระบวนการก ากั บ ด้ า นธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท และจั ด หาสถานที่ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง จะ
ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของ Board และการให้คาปรึกษาแนะนา (Coaching) โดยกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วม และสนับสนุนจัดซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน
- ประเมินผลรายงานรัฐบาล ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ประเมินผลความสาเร็จโครงการนาร่อง และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายผลรูป แบบการดาเนินงาน
ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และกาหนดกรอบการดาเนินการ
ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ภายหลังที่ผลบังคับใช้

๕๕

ั้นต นดา นนโ รงการนาร่ ง

ทดลองนาร่องใน
พื้นที่มาบตาพุด
ระยะเวลา
ทดลอง 3 ป

1

ภา รั สรางมาตรการ ูงใ ดานภา ีแก่โรงงาน

2

ัดตั้ง ร ัท
วสาหก พื่ สัง ม
มา ตาพด

3

รั ร ง ร ัทวสาหก พื่ สัง มมา ตาพด

4

ช ชวนใหโรงงาน าร่วมโ รงการนาร่ ง

5

โรงงานระดม งนสนั สนน ร ัทวสาหก
พื่ สัง ม ภายใต งื่ นไ แรง ูงใ ดานภา ี

6

ตรียม วามพร ม งโรงงานแ ะชมชน

7

ร่มดา นนการ ร ัท ชมชน ร่มมีรายได

8

ประ มน

9

วามสา ร โ รงการนาร่ ง
ยาย ไปทั่วประ ท

โดยกระทรวงการ ลัง

จัดตั้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด
อนุมัติโดยกระทรวงพาณิชย
รับรองโดยกระทรวงพัฒนาสัง ม
และ วามมั่น งของมนุษย
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพลังงาน
โดยโรงงานในมาบตาพุดที่สมั รใจ
โดยโรงงานร่วมกับชุมชน
โดยโรงงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานสนับสนุนในมาบตาพุด
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พลังงาน โดยสถาบันการศึกษา
โดยหน่วยงานภา รัฐร่วมกับ
ภา เอกชนทั่วประเทศ

ที่มา : รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน”

รูปที่ 12 ขั้นตอนการดาเนินโครงการนาร่อง
๓) แหล่งที่มาของงบประมาณของโครงการนาร่อง มีแหล่งที่มาจากการระดมทุนร่วมกัน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยไม่ก่อ
ภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ อาทิ ระดมทุนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ถือหุ้นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม
มาบตาพุด การบริจาคเงินโดยความสมัครใจ ฯลฯ

๕๖

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการพัฒนากับภาครัฐ โดยมีการเปิดช่องทางให้ภ าค
ประชาสังคมและองค์กรของรัฐ ได้ สื่อสารกันอย่างเข้าใจและทั่ว ถึง ส่ งผลให้ เกิดความไว้วางใจและลดการ
ต่อต้านการดาเนินนโยบายพัฒนาด้านพลังงาน
๘.๒ ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการพัฒ นาโครงการที่สาคัญของรัฐ บาลตั้งแต่กระบวนการกาหนด
พื้นที่ตั้งนาไปสู่ความสาเร็จในการลงทุนโครงการสาคัญด้านพลังงาน และสามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศ
๘.๓ หน่ ว ยงานราชการ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และผู้ ป ระกอบการ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ นาไปสู่การสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพร่วมกัน ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนา และการลงทุนของประเทศให้
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด

๕๗

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
วงเงิน
เปูาหมาย
ลาดับ
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ล้านบาท
แหล่งเงิน
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทาง ๑ ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูป คณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม
๑
๒
๓

จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และดาเนินการสรรหา
รมว.พน. ลงนามแต่งตั้ง

พน.

คณะกรรมการภาค
ประซาสังคม ดาเนินการ

พน.

จัดตั้งคณะกรรมการ
ภาคประซาสังคม

ตัวชี้วัด

ดาเนินการแต่งตั้งภายใน ๑ ปี

พน.

แนวทาง ๒ ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยกาหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนดาเนินการร่วมกัน
๑

๒

๓

๔
๕

จัดตั้งอนุกรรมการฯ ภายใต้
กพช. เพื่อกาหนด
๑.๑ สิทธิประโยชน์
๑.๒ เกณฑ์ออกประกาศ
๑.๓ กาหนดพื้นที่เบื้องต้น
๑.๔ ศึกษารายละเอียด
พื้นที่ที่เหมาะสม
ประสานประชาชนในพื้นที่
เปูาหมายพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์และเกณฑ์การ
เสนอพื้นที่
จัดประชุมชี้แจงทาความ
เข้าใจกระบวนการเสนอ
พื้นที่โดยความสมัครใจอย่าง
เป็นทางการในระดับจังหวัด
ออกประกาศเชิญชวนให้
ประชาชนเสนอพื้นที่
มท. ประสานจังหวัดติด
ประกาศและแจ้งต่อ
ประชาชนให้รับทราบ

พน./สานักงาน
กกพ.

คณะอนุฯ/
สานักงาน กกพ./
มท./จังหวัด/
กฟผ./อปท.
คณะอนุฯ/
สานักงาน กกพ./
มท./จังหวัด/
กฟผ./อปท.
คณะอนุฯ/
สานักงาน กกพ.

มท.

มีพื้นที่สาหรับจัดตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ

จัดตั้งคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนและดาเนินการให้ได้
พื้นที่ภายใน ๒ ปี

๕๘

ลาดับ

กิจกรรม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ระยะเวลา
๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

ล้านบาท

๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๖

๗
๘

๙

๑๐

๑๑
๑๒

จังหวัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับพื้นที่ กาหนดวิธี
ปฏิบัติ รวบรวมพื้นที่ที่มี
ความพร้อมจากจังหวัด
พิจารณาพื้นที่ที่ไม่แย้ง กม.
พิจารณารับรองพื้นที่
๘.๑ กาหนดเกณฑ์การ
พิจารณารับรอง
๘.๒ พิจารณาพื้นที่จาก
จังหวัดและรับรอง
เสนอพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๙.๑ กบง. พิจารณา
๙.๒ กพช. เพื่อพิจารณา
เสนอพื้นที่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบใช้
ประกอบการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต
กฟผ./IPP จัดซื้อที่ดิน (การ
ดาเนินการในข้อนี้ไม่อยู่ใน
อานาจคณะอนุกรรมการฯ)
กฟผ./IPP ดาเนินการ
EIA/EHIAก่อสร้าง และ
จัดตั้งโรงไฟฟูา

วงเงิน

จังหวัด

จังหวัด
คณะอนุฯ

กบง.
กพช.
สานักงาน
กกพ./หน่วยงาน
อนุญาต
กฟผ./ IPP
กฟผ./ IPP

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

๕๙

ลาดับ
ลาดับ

กิจกรรม
กิจกรรม

๑

ชธ. ประสาน มท. พิจารณา
ทบทวนการจัดสรร
ค่าภาคหลวง

๒

แก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน

๓

จัดสรรค่าภาคหลวงตาม
ข้อเสนอ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทาง ๓ การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน
มท./สานักงาน
คณะกรรมการ
การกระจาย
อานาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ชธ.
มท.

๒.

กาหนดนโยบายลดความทับ
ซ้อนในการดารงตาแหน่ง
ข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/
จากัดผลประโยชน์ของ
กรรมการ
การจัดตั้ง EITI
๒.๑ ศึกษากาหนดการ
ดาเนินการ
๒.๒ สรรหากรรมการ ๓ ฝุาย
๒.๓ เตรียมการ จัดตั้ง และ
ดาเนินการ

เปูาหมาย

ล้านบาท

แหล่งเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

จัดสรรค่าภาคหลวงลงสู่ ปรับแก้กฎหมายภายใน ๒-๓ ปี
ชุมชนตามข้อเสนอ

ชธ./มท.

แนวทาง ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร
ภาครัฐ
๑.

วงเงิน

พน./ปตท./
กฟผ.

ชธ./
ผู้ประกอบการ/
ภาคประชาชน

คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการ
เรียกรับผลประโยชน์
เหมาะสมได้รับการ
ยอมรับ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการเรียกรับ
ผลประโยชน์เป็นไปตามนโยบาย
ใหม่ภายใน ๑ ปี

ชธ. ดาเนินการภายใต้
EITI ภายใน ๓ ปี

การสรรหาคณะกรรมการแล้ว
เสร็จภายใน ๑ ปี

๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทาง ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน
๑
๒

กาหนดนโยบายให้ขึ้น
ทะเบียน NGOs
ปฏิรูปกฎหมายให้กาหนด
บทบาท NGOs ใน
กระบวนการรับฟังความเห็น

ล้านบาท

พน./ทส.
นร.

แหล่งเงิน
เพื่อให้การดาเนิน
กิจกรรมมีธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้

NGOs ที่ดาเนินกิจกรรมกับ
โครงการของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็น
ที่รับรองภายใน ๑ ปี

การรับฟังความคิดเห็น
โครงการต่างๆ มี
กระบวนการเหมาะสม
โปร่งใส และให้
ความสาคัญกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบเป็น
หลัก

กฎหมายมีการบรรจุการกาหนด
บทบาท NGOs ในกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น

ภาคผู้ประกอบการ
๑

๒

ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
๑.๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อดาเนินการ
๑.๒ กาหนดแนวทาง
ดาเนินการ ศึกษาความ
เหมาะสมบริษัทวิสาหกิจ
เพื่อสังคม และจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ
๑.๓ ตั้งบริษัทวิสาหกิจ
๑.๔ ประเมินผลพื้นที่นาร่อง
มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่
ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ

อก./พน./กค.
อก.

อก.
อก./พน.
พน.

สามารถสร้างงาน สร้าง ดาเนินการนาร่องโครงการได้
รายได้ ให้ชุมชนในพื้นที่ ภายใน ๒ ปี
นิคมอุตสาหกรรม และ
ใช้เป็นต้นแบบขยายผล
สู่นิคมอุตสาหกรรม
EEC และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น ต่อไป

ภาครัฐสามารถเรียก
ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้

มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่
ความลับธุรกิจแก่รัฐ ภายใน ๑
ปี

๖๑

ด้านไฟฟูา
การปฏิรูปด้านไฟฟูาและความสาคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
กิจการไฟฟูาของประเทศไทย กาลังอยู่ในช่วงสาคัญของการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งปัจ จัยภายในประเทศและสถานการณ์ภ ายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ในการที่จะทาให้กิจการไฟฟูาของประเทศไทยมีความมั่นคงระบบไฟฟูา สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมีการพัฒนาภายใต้การคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึงเป็นภารกิจสาคัญที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่จะต้องกาหนดแนวทางเพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางด้านกิจการไฟฟูาให้สนองตอบต่อ
เปูาหมายของประเทศดังกล่าว ข้างต้น
ความต้องการใช้ไฟฟูาของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ ความสาคัญของไฟฟูาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการที่เทคโนโลยีต่างๆ ที่นามาใช้ในประเทศต่าง
ต้องพึ่งพาไฟฟูาเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ พบว่า ภาคอุ ตสาหกรรมเป็นผู้ใช้ไฟฟูาหลักของ
ประเทศกว่าร้อยละ ๔๐ ตามมาด้วยภาคครัวเรือนและธุรกิจ ดังนั้นการที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนั้น จาเป็นต้องมีความมั่นคงระบบไฟฟูาและราคาไฟฟูาที่แข่งขันได้ควบคู่ไปกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ให้กับภาคเศรษฐกิจเหล่านี้

รูปที่ 13 ปริมาณการใช้ไฟฟูารายสาขา
ในด้านการผลิตไฟฟูาของประเทศไทยพบว่า มีกาลังผลิตไฟฟูา ณ ปัจจุบัน ประมาณกว่า ๔๐,๐๐๐
เมกะวัตต์ แบ่งเป็นส่วนของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประมาณ ๑๖,๐๐๐ เมกะวัตต์ ที่เหลือ

๖๒

เป็นกาลังผลิตไฟฟูาของภาคเอกชนและการนาเข้า ทั้งนี้ในส่วนของการผลิตไฟฟูาพบว่า ประเทศไทยมีการ
พึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาในสัดส่วนที่สูงมากคือ กว่าร้อยละ ๖๓

รูปที่ 14 การผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
กระทรวงพลังงานได้จัดทาแผนพัฒนากาลัง ผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Power Development
Plan: PDP) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟูาที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคานึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟูา สิ่งแวดล้อมและภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้ไฟฟูา โดยในแผน PDP ล่าสุดคือ แผน PDP๒๐๑๕ ได้มีการกาหนดให้มีการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่
ผลิตไฟฟูาให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟูา ลดความเสี่ยงของประเทศที่อาจเกิดไฟฟูาดับ
หากระบบก๊าซธรรมชาติมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาการขนส่ง ทั้งนี้ในแผน PDP๒๐๑๕ ได้กาหนดให้ก๊าซธรรมชาติ
มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๖๔ เหลือร้อยละ ๓๗ ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาทั้งหมด และเพิ่มสัดส่วน
ของถ่านหินจากเดิมร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๒๓ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนและการซื้อไฟฟูาจาก
ต่างประเทศและยังคงแผนการใช้ไฟฟูาจากนิวเคลียร์ไว้ในแผน PDP๒๐๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
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ที่ผ่ านมาการบริ ห ารจั ดการด้านไฟฟู าของประเทศไทยพบว่ า มีปัญหาหลายประการ อาทิ การ
ดาเนินการตามแผน PDP ที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ การอุ ด หนุ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟู า จากพลั ง งานทดแทนที่ ม ากเกิ น ไปได้ ส ร้ า งภาระค่ า ไฟฟู า กั บ
ประชาชน
นอกจากนี้ โครงสร้างการบริ หารจัดการด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันที่หน่วยงานทางด้าน
พลังงานบางหน่วยยังไม่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
ที่ระบบส่งและระบบจาหน่ ายยังไม่เอื้อให้ผู้ ประกอบการรายอื่นเข้ามาใช้สายส่งหรือสายจาหน่าย รวมทั้ง
ทิศทางการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองที่เพิ่มขึ้น จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบ
ไฟฟูาของประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปัญหาการบริหารจัดการพบว่า มี ๓ ประเด็นใหญ่ซึ่งจะต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้
 การดาเนินการตามแผน PDP ฉบับปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงานใน
ระดับภาค และสร้างภาระด้านค่าไฟฟูากับประชาชนมากเกินไป การจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา
ของประเทศไทยหลายฉบับที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญเฉพาะการจัดหาไฟฟูาให้เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการไฟฟู า ในภาพรวมของทั้ ง ประเทศเป็ น หลั ก ยั ง ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาความสมดุ ล ระหว่ า ง
Demand/Supply เชิงลึกและสมดุลในรายภาค รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ มีผลทาให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด พลังงานหมุนเวียน
จะมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังมีความจาเป็นต้องพึ่งพาไฟฟูาจากโรงไฟฟูาหลักอยู่ ส่งผลให้
กาลั ง ผลิ ตไฟฟู าอาจสู ง เกิ น ความจ าเป็น ส่ งผลต่ อความมั่ นคงระบบไฟฟู าและเป็ นภาระค่ าไฟฟู าต่ อ
ประชาชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย
โดยนาแนวทางหรือปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ ความสมดุลของการผลิตและการ
ใช้ ไ ฟฟู า รายภาค สั ด ส่ ว นของการผลิ ต ไฟฟู า ของภาครั ฐ ต่ อ ภาคเอกชน และการน าเข้ า ไฟฟู า จาก
ต่างประเทศ มาตรการส่งเสริมและกาหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม การพิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างก๊าซเรือนกระจกที่จะถูกปล่อยตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูาร่วมกับมาตรการการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรมซึ่งทั้ง ๒ ภาคยังคงเป็น
ภาคส่วนที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าภาคไฟฟูา กับเปูาหมายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
 การส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟูาที่มีการอุดหนุนมากจนเกินไปส่งผลต่อภาระค่าไฟฟูาที่
มีต่ อผู้ใ ช้ไ ฟฟูา ทั้งประเทศ และทิศ ทางการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เ องที่เ พิ่มขึ้น จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟูาของประเทศที่เพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐมี
นโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน ในขณะที่เป็นช่วงที่ต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน
มีราคาสูงแต่เพื่อให้เกิดการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน รัฐบาลจึงจาเป็นต้องออกมาตรการส่งเสริ มด้วย
การรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนในราคาจูงใจในการลงทุน ได้แก่ มาตรการส่วนเพิ่มค่าไฟฟูา (Adder)
มาตรการราคาพิเศษ (Feed-in Tariff : FiT) อย่างไรก็ตาม ทั้งมาตรการ Adder และ FiT นั้น
จาเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าไฟฟูาเพิ่มเข้าไปในบิลค่าไฟฟูาของประชาชนทั่วประเทศ (เพิ่มในค่า Ft) และ
นาเงินที่เก็บได้นั้นไปสนับสนุนในมาตรการ Adder และ FiT ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างภาระค่าไฟฟูา
ให้กับประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีการจากัดปริมาณไฟฟูาจากพลังงานทดแทนที่จะส่งเสริมและรับซื้อในแต่
ละงวดหรือในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ปริมาณไฟฟูาจากพลั งงานทดแทนต้องถูกจากัด ในทางปฏิบัติจะต้องมี
การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิในการขายไฟฟูาในราคาพิเศษ เช่น การจับสลาก การประมูล หรือการสมัคร
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ก่อนได้ก่อน เป็นต้น รวมทั้งระบบการบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนพบว่า แหล่งทรัพยากรพลังงาน
ที่มีอยู่จานวนมากในชุมชนต่างๆ ยังไม่คุ้มค่า นอกจากนี้พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟูาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวเริ่มหัน
มาสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการใช้เองส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใ ช้ หรือ
ที่เรี ย กว่า "Prosumer" จากเหตุผ ลดังกล่ าว จึงมีความจาเป็นที่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่ว มกัน
กาหนดเงื่อนไขและรูป แบบการส่งเสริมการพัฒ นาไฟฟูาจากพลั งงานทดแทน และรูปแบบโครงสร้าง
กิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของ “Prosumer” ที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป
 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและไม่เอื้อให้มีการแข่งขันในระบบซื้อขายไฟฟูา โดยที่ผ่านมาการ
กากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้ว ย
ความล่าช้า เพราะมิได้กาหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิเช่น ที่ผ่านมาการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน
เป็นไปโดยการไฟฟูาฝุายจาหน่ายโดยยังไม่มีการตรวจสอบความสามารถของสายส่งของ กฟผ. ทาให้สาย
ส่งไม่สามารถรองรับไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการกระจุกตัวได้ การไม่บูรณาการด้า นข้อมูลการผลิต
และการรับซื้อไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานเกิด
ความซ้าซ้อนในการลงทุน และกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟูาและการให้ บริการประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน
กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่ภ ายในการกากับ (Regulated) ในเรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการ
บริ การ ภายใต้ ส านั กงาน กกพ. อยู่แ ล้ ว จึงจาเป็นต้องมี การปรับปรุงการกากับดูแลหน่ ว ยงานด้า น
พลังงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน นอกจากนี้ โครงสร้างกิจการพลังงานในปัจจุบัน ไม่เอื้อให้
การไฟฟูาให้สิทธิ์บุคคลอื่น (Third Party Access: TPA) อาทิ ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟูาอิสระ ผู้ใช้
ไฟฟูาทั่วไป เข้ามาใช้ ป ระโยชน์จ ากระบบส่ งและระบบจาหน่ายของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานให้เอกชน
รายได้สามารถเข้ามาใช้สายส่งและสายจาหน่ายไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟูาได้
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รูปที่ 15 ความเชื่อมโยงปัญหาและความจาเป็นต้องปฏิรูปด้านไฟฟูาของประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปฏิรูปในด้านไฟฟูาแล้ว จะ
ส่ งผลให้ เกิดความเสี่ ย งต่อความมั่น คงทางพลั งงาน และสร้างภาระให้ เ กิดขึ้นกับ ประชาชน รวมทั้งจะลด
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๓ ด้านที่สาคัญ คือ การปฏิรูปแผน PDP การส่งเสริมกิจการไฟฟู าเสรี และการปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดต่อไป
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การปฏิรูปด้านไฟฟูา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูา

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟู า โดยค านึ งถึ ง การก าหนดสั ด ส่ ว นเชื้ อ เพลิ ง ที่ส มดุล และความเสี่ ย งของการจัด หาเชื้ อ เพลิ ง ทั้ งระบบ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา กาลังผลิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟูา
หลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer)
และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพือ่ ความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูา
ทั้งระบบ

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการปฏิรูปโครงสร้างแผน PDP ใหม่ ภายใน ๒ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟูารายภาค และต้นทุน
ไฟฟูารายภาคที่แท้จ ริง การจัดหาและสารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟูาและการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคให้แล้วเสร็จภายในปีที่ ๑
๓.๒ จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Thailand Power Development
Plan: PDP) ที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค โดยคานึงถึงความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงาน
ไฟฟูาผ่านสายส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่างภูมิภาค การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟูาในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนในเรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟูาตามประเภทเชื้อเพลิง นอกจากนี้ในอีก ๒-๓ ปีข้างหน้า มีการนา Smart
Meter มาใช้จึงควรเริ่มเตรียมการสนับสนุนให้คิดค่าอัตราไฟฟูาแบบ (Term of Use Rate: TOU) สาหรับ
กิจการทุกประเภท โดยแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปีที่ ๒
๓.๓ ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟูาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘
เดือน
๓.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP) ไปดาเนินการ
ตั้งแต่ปีที่ ๓ เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟูาและระบบสายส่งไฟฟูา เป็นต้น

๖๗

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๕.

หลักการเหตุผล

การจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยหลายฉบับที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้าหนัก
ความสาคัญเฉพาะการจัดหาไฟฟูาให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟูาในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก ยัง
ไม่ได้พิจารณาความสมดุลระหว่าง Demand/Supply เชิงลึกและสมดุลในรายภาค รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
อื่นๆ มีผลทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด พลั งงานหมุ น เวีย นจะมีบ ทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยังมีความจาเป็ นต้องพึ่งพาไฟฟูาจาก
โรงไฟฟูาหลักอยู่ ดังนั้น เพื่อมิให้มีกาลังผลิตไฟฟูาสูงเกินความจาเป็น ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบ และเป็น
ภาระค่าไฟฟูาต่อประชาชน จึ งต้องมีมาตรการส่งเสริมและกาหนดสั ดส่ว นพลั งงานหมุนเวียนที่เหมาะสม
รายละเอียดตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ เทียบกับข้อเสนอการ
ปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๕
นอกจากนั้น เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ภาวะโลกร้อนกาลังเกิดขึ้นจริงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงมี
ข้อตกลงในระดับนานาชาติให้ทุกประเทศต้องร่วมมือกันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas
Emission Reduction) บนหลักการ Common but Differentiated Responsibilities ของ UNFCCC และ
โดยที่กว่า ๖๐% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลังงาน จึงจาเป็นที่จะมี
มาตรการที่ทุกประเทศ พึงปฏิบัติโดยเฉพาะการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และการ
เปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง โดยคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
เรื่อยๆ หากประชาคมโลกต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปลายศตวรรษนี้ไม่ให้เพิ่มขึ้นถึง ๒.๐
องศาเซลเซียส ตามที่ตกลงกันที่ในกรอบการประชุม COP๒๑ ของ UNFCCC ที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคม
๒๕๕๘
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบแผน PDP ๒๐๑๕ กับข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเด็นการพิจารณา
การให้ความสาคัญ
การกระจายเชื้อเพลิง

PDP๒๐๑๕
จัดหาพลังงานไฟฟูาให้เพียงพอ
ความต้องการ

สัดส่วนภาครัฐ/เอกชน

ความสมดุลด้านพลังงานภาพรวมประเทศ
(กาหนดโดย กพช.) ลดความเสีย่ งด้าน
เชื้อเพลิง ลดสัดส่วนก๊าซฯ
ไม่มี

ต้นทุนไฟฟูาที่เหมาะสม

ภาพรวมประเทศ

ปริมาณการปล่อย CO๒

ลดการปล่อยต่ากว่าแผนเดิม
และบรรจุใน COP๒๑

ข้อเสนอการปฏิรูป
พิจารณาความสมดุลระหว่าง
Demand และ Supply เชิงลึกในราย
ภูมิภาค
สมดุลด้านพลังงานไฟฟูา
รายภาคลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง
มี
รายภาค, พื้นที่เกาะ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ลดการปล่อยต่ากว่าแผนเดิม
และบรรจุใน COP๒๑

๖๘

ประเด็นการพิจารณา
การอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานหมุนเวียน
ความต้องการไฟฟูารายภาค
ศักยภาพแหล่งผลิต/เชื้อเพลิง
รายภาค
Regional PDP
Public Hearing
Smart Grid
ข้อกาหนดกาลังผลิตสารอง
(RM)
ศึกษาความเสี่ยงการซื้อไฟฟูา
ต่างประเทศ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

PDP๒๐๑๕
EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง
Demand และ Supply
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิตไฟฟูา
(ศักยภาพรายจังหวัด)
ภาคใต้
โรงไฟฟูาแม่เมาะ , ก๊าซฝั่งตะวันตก

ข้อเสนอการปฏิรูป
EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง
Demand และ Supply
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิตไฟฟูา
(ศักยภาพรายจังหวัด)
รายภาค
รายภาค

พิจารณาภาคใต้ ให้มีความสมดุล ,
พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดุล ,
RM เหมาะสม โดยพิจารณาระบบส่งไฟฟูา มี RM เหมาะสม โดยพิจารณาระบบส่ง
ไฟฟูา
จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load และ
จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load
Supply ประเทศ
และ Supply ภาคนัน้ ๆ
กาหนดให้มีโครงการ Smart Grid ใน PDP ประยุกต์ Smart Grid ในระบบไฟฟูา
RM ไม่น้อยกว่า ๑๕%
พิจารณา RM ที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์
ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟูาต่างประเทศ ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟูาต่างประเทศ
ที่เหมาะสม
ที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการ Load & PDP,
คณะอนุกรรมการ RPDP , คณะทางาน
คณะทางานจัดทา PDP
จัดทา RPDP
คณะขับเคลื่อนแผนฯ ติดตามทุกโครงการ
ให้มีหน่วยงานติดตาม

การติดตาม การดาเนินการ
ตามแผนฯ
พิจารณา Back Up สาหรับ
ไม่มี
มี
Micro Grid , IPS
วิเคราะห์ Sensitivity ของ
ไม่มี
มี
ราคาเชื้อเพลิง Demand ที่
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟูา
การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ไม่มี
มี
ประโยชน์สงู สุด
ศึกษาการปรับปรุงระบบส่ง
ไม่มี
มี
และระบบจาหน่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟูาในอนาคตและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟูา มีโรงไฟฟูาทดแทนโรงไฟฟูาที่หมดอายุของ มีโรงไฟฟูาทดแทนโรงไฟฟูาที่หมดอายุ
เก่าหรือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาเก่าที่ กฟผ. เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟูารายพืน้ ที่ ของ กฟผ. เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟูา
มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอยู่
รายพื้นที่
แล้ว

๖๙

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ศึกษารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
พลังงานชาติ๔ ด้านไฟฟูา ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟูา ซึ่งคานึงถึงการกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาให้สมดุลไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิ ดหนึ่ งมากเกิน ไป กาลังผลิตสารองที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม เสถียรภาพด้านราคาค่าไฟฟูาที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงปฏิรูปการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ และรายงานฉบับสมบูรณ์ของสถาบันวิจัย
พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ เสนอต่อสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรื่อง
“โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดการกาหนดนโยบายการพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ พิจารณาเงื่อนไข
ด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค๕” ซึ่งศึกษาแนวคิดการกาหนดนโยบาย
การพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่ง
เชื้อเพลิงตามภูมิภาค ดังนี้
๖.๑ รวบรวมข้ อ มู ล ก าลั ง การผลิ ต รู ป แบบความต้ อ งการไฟฟู า ชนิ ด ของแหล่ ง พลั ง งาน/
เชื้อเพลิงที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคหรือแบ่งตามศูนย์ควบคุมระบบไฟฟูาของประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดทานโยบายการพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค
๖.๒ กาหนดสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทาแบบจาลองการวางแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา เบื้องต้น
ในอนาคตของประเทศ ๒๐ ปี โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมทั้ ง ทางด้ า นนโยบาย ด้ า นเทคนิ ค ทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตาม
ภูมิภาค
๖.๓ ศึก ษา วิเ คราะห์ และน าเสนอแนวคิด การกาหนดนโยบายการพัฒ นากาลั ง ผลิตไฟฟู า
โดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค พร้อมทั้งจัดทา
ตัวอย่างผลการกาหนดแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาตามแนวทางที่นาเสนอ
๖.๔ จัดการสัมมนาและรับฟูงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนที่มีความสนใจ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย โดยพิจารณาเงื่อนไข
ด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูา หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค
ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับ สปท. และสถาบันวิจัย
พลังงานฯ แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย โดยพิจารณาเงื่อนไขด้าน
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาให้สมดุล กระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตาม
ภูมิภาค กาลังผลิตสารองที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพด้านราคาค่าไฟฟูาที่สะท้ อนต้นทุนที่
แท้จริง รวมถึงปฏิรูปการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ

๔

ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงาน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรพลังงานชาติ.
๕
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558 เสนอต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โ รงการวิจัยเพื่อศึกษาแนว ิดการกาหนดนโยบายการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้าหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภา

๗๐

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗.๑ จัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูา โดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกาลังผลิตและการส่งจ่าย
ไฟฟูาให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟูารายภาค
คณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศด้ านพลั งงาน มีความเห็ นสอดคล้ องกับรายงานข้อเสนอเชิ ง
นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ ๖ ด้านไฟฟูาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้กระทรวงพลังงาน
(พน.) โดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทาแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูาของประเทศไทย
(PDP) โดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกาลังผลิตและการส่งจ่ายไฟฟูาให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟูา
รายภาค โดยคานึงถึงความพึ่งได้ของโรงไฟฟูา (Dependable Capacity Factor) ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงรายภาค
ด้วย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแสงในการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์สูง ในขณะที่ภาคใต้มี
ความเข้มแสงในการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ต่า เป็นต้น กรณีที่ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูา
เพิ่มหรือลด สามารถปรับเปลี่ยนกาหนดเวลาโรงไฟฟูาทุกประเภทเข้าระบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาความมั่นคงการจัดหาเชื้อเพลิงสาหรับผลิตไฟฟูา โดยยึดหลักทั้ง
การกระจายชนิดเชื้อเพลิ ง และกระจายแหล่งจัดหา กาหนดสั ดส่ ว นเชื้อเพลิ งที่ส มดุล อย่างเหมาะสมโดย
คานึงถึงความมั่นคงทางพลังงานไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
ในการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ การพิจารณาการรับซื้อไฟฟูาจากประเทศเพื่อนบ้าน เสถียรภาพด้านราคาไฟฟูา
รวมถึงการเน้นการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผน PDP ต้องคานึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟูา
จากพลั งงานชนิดต่า งๆ อย่ างรอบด้าน รวมถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้ อม และ External Costs อื่นๆ ด้วย
ซึ่งโรงไฟฟูาที่เหมาะสมของประเทศไทย ควรมีทั้งโรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟูานิวเคลียร์ โรงไฟฟูา
ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียน ในสถานที่และสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งาน
สาหรับประเทศไทยสัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากถ่านหินและนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟูาที่มีค่าต้นทุน
เชื้อเพลิงต่า สามารถเดินเครื่องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก
หรือประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและ
โรงไฟฟูานิวเคลียร์ ในลักษณะโรงไฟฟูาฐาน หรื อ Base Load ในระดับหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีในการจากัด
การปลดปล่อย CO๒ NOx และ SOx จะช่วยให้เกิดการกระจายเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟูา แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
สถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียงด้วย ส่วนก๊าซ
ธรรมชาติซง่ึ เดิมเชือ่ ว่ามีสดั ส่วนในการผลิตไฟฟูาสูงเกินไปนัน้ สภาพตลาดก๊าซฯ ในปัจจุบนั เปลีย่ นไปโดยสิ้นเชิง
ทาให้ก๊าซฯ ไม่ใช่เชื้อเพลิงที่ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด การลดสัดส่วนการผลิต
ไฟฟูาด้วยก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางตลาดก๊ าซ LNG ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณา
เพื่อไม่ให้พึ่งพาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ส่วนพลังงานหมุนเวียนนั้น รัฐบาลได้กาหนดให้การกาจัดขยะมูลฝอย เป็นภารกิจเร่งด่วนและสาคัญ ที่
ประเทศไทยจัดเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานควรร่วมมือกันใน
การขับเคลื่อนนโยบาย คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว เห็นควรเสนอวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่
ได้ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูาซึ่งไฟฟูาจะเป็นผลพลอยได้ จากการกาจัดขยะ ดังนั้น
ควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนแม่บทการกาจัดขยะในภาพรวมของประเทศ เพื่อมิให้เกิดการ
๖

ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงาน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรพลังงานชาติ.

๗๑

แก่งแย่งขยะมูลฝอย หรือมุ่งดาเนินการเพื่อขายไฟฟูาเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาดังเช่นในปัจจุบัน ในส่วนของ
การผลิตไฟฟูาจากชีวมวล (Biomass) ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟูาให้ประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่มา
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันสาปะหลังหรือทะลายปาล์ม ฯลฯ การ
ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับการผลิตกระแสไฟฟูา โดยสนับสนุนให้
มีการรวมตัวเป็นกลุ่มภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จะทาให้โรงไฟฟูาชีวมวลพัฒนา
กลายเป็นกาลังผลิตไฟฟูาที่พึ่งพาได้ (Firm) ของประเทศ เนื่องจากจะมีเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอสม่าเสมอตลอด
ทั้งปี ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลต่อไปในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟูา
โดยเปิดกว้างให้มีการแข่งขันและขจัดอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ของรัฐ
นอกจากนี้ ควรมี การใช้โ ครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สู งสุ ด ร่วมกับ การพิจ ารณาการใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟูาเก่าหรือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาเก่าที่มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว
๗.๒ กาหนดสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟูาของภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางพลังงาน
ภาครัฐ พิจารณาดาเนิ นการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟูาของประเทศทั้งการจัดหาไฟฟูาและ
บริหารระบบกาลังการผลิตไฟฟูาของประเทศ ดังนี้
๑) โรงไฟฟูาในพื้นที่ที่มีข้อจากัดระบบส่งไฟฟูา และจาเป็ นต้องมีโรงไฟฟูาเพื่อรักษาความมั่นคง
ได้แก่ พื้นที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคใต้
๒) โรงไฟฟูาพลังน้า รวมถึงโรงไฟฟูาพลังน้าแบบสูบกลับ
๓) โรงไฟฟูาที่เสริมความมั่นคง (Ancillary Services) เช่น Quick-Start Reserve, Fast Load
Following หรือ Black Start Units เป็นต้น โดยยังให้ความสาคัญอย่างสมดุลกับโรงไฟฟูาที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่
ถูก สามารถเดินเครื่องในลักษณะ Base Load ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด
๔) โรงไฟฟูาที่ทาหน้าที่ Standby Reserve
๕) จัดหาไฟฟูาจากต่างประเทศโดยคานึงถึงศักยภาพที่ สามารถจัดหาได้และมีราคาที่เหมาะสม
โดยกระจายแหล่งผลิตไฟฟูาในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ของกาลังการผลิต
ไฟฟูาในระบบ
๖) บริหารระบบกาลังไฟฟูาของประเทศไทย ประกอบด้วย กาลังผลิตและสายส่งไฟฟูา โดยศูนย์
ควบคุมระบบกาลังไฟฟูาสามารถสั่งการผลิตและจ่ายไฟฟูาได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การผลิตไฟฟูาสอดคล้องกับ
ความต้องการไฟฟูาในทุกๆ ช่วงเวลาของประเทศ โดยหน่วยงานศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟูาจานวน
หนึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน และเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถกากับดูแลด้านความมั่นคง
ระบบไฟฟูาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ให้มีการศึกษาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการกิจการไฟฟูาของประเทศ เพื่อ
กาหนดรูปแบบกิจการไฟฟูา ได้แก่ ศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟูา ที่เหมาะสมในระยะยาว
๗.๓ เพิ่มระดับความมั่นคงระบบไฟฟูาสาหรับจุดที่มีความเสี่ยงและมีความสาคัญสาคัญต่อ
ประเทศ

๗๒

พื้นที่ที่มีความสาคัญของประเทศและมีความเสี่ยงจากไฟฟูาดับได้ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นศูนย์กลางราชการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความ
มั่นคงระบบไฟฟูา เช่น ภาคใต้ซึ่งเป็นภาคที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงในแต่ละปี โดยมีการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟูากับภาคอื่นเพียงภาคเดียวด้วยระยะทางสายส่งกว่า ๘๐๐ กิโลเมตร เพื่อส่งไฟฟูาไปยัง
ภาคใต้ เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟูา ควรพิจารณาออกเป็น ๒ ด้าน คือ
๑) ความมั่นคงด้านโรงไฟฟูาภายในพื้นที่ โดยต้องเป็นโรงไฟฟูาที่มีความมั่นคงในการจัดหา
เชื้อเพลิงค่อนข้างสูง อาทิ โรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟูานิวเคลียร์ และโรงไฟฟูาก๊าซธรรมชาติ
โรงไฟฟูาที่เป็น “ฐาน” ของระบบ หรือ Base Load จึงควรใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้อย่างสม่าเสมอ และ
มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอุปทานและราคาน้อย นอกจากนี้ ควรจะพิจารณากาหนดให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟูาทดแทนโดยใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟูาที่กาลังจะหมดอายุ เนื่องจากพื้นที่เดิมนั้น มีข้อดีหลายด้าน เช่น
ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่อต้านเนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของโรงไฟฟูา มีระบบส่งไฟฟูาและ
สาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว รวมถึงจะช่วยลดการลงทุนเนื่องจากไม่มีต้นทุนด้านการจัดหาพื้นที่แล้ว
๒) ความมั่นคงด้านระบบส่งไฟฟูาเพื่อส่งไฟฟูาจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่ง เช่น การส่งไฟฟูา
จากภาคอื่นเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การส่งไฟฟูาจากภาคตะวันตกไปยังภาคใต้ รวมถึงพัฒนาระบบ
ส่งไฟฟูาเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) สาหรับเชื่อมโยง
ระบบส่งไฟฟูาแรงสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียว มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ของ
พลังงานไฟฟูา มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และให้แต่ละประเทศสมาชิกใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมแนวคิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะต้องศึกษาการ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟูาให้ทันสมัย (Grid Modernization) ในส่วนระบบส่งและศูนย์ควบคุมการโครงข่าย
ไฟฟูา และระบบจาหน่าย รวมถึงมีการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัย ใหม่มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของ
ประเทศ อาทิ กฟผ. ลงทุนติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งไฟฟูา
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ระบบไฟฟูามีประสิทธิภาพรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนและมีการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด
๗.๔ มอบหมายให้สานั กงานนโยบายและแผน (สนพ.) เป็น เจ้า ภาพในการถ่า ยทอดความรู้
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาแต่ละประเภท
ให้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อดี และ
ข้อเสีย ซึ่งการถ่ายทอดข้อมู ลให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานและมาตรฐานต่างๆ ของโรงไฟฟูา จะเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจจาก
ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟูา และให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสริมสร้างความตระหนักรู้
ให้กับประชาชนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูา และต้นทุนการผลิตไฟฟูาในแต่ละภาค
๗.๕ กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ
๗.๕.๑ ระยะสั้น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของ
ประเทศ ซึ่งมีคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูาและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟูา ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟูารายภาคและต้นทุนไฟฟูารายภาคที่แท้จริง การ

๗๓

จัดหาและสารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟูาและการเชื่อมโยงระหว่างภาคให้แล้วเสร็จภายในปี
ที่ ๑ รายละเอียดตามรูปที่ ๑๓
๗.๕.๒ ระยะกลาง จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา (PDP) ที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค
โดยคานึงถึงความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟูาผ่านสายส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่าง
ภูมิภาค การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟู าในระดั บ ที่เ หมาะสม รวมถึง การสร้ า งความตระหนักรู้ ให้ กั บประชาชนในเรื่ องต้ นทุน ไฟฟู ารายภาค
นอกจากนี้สนับสนุนให้คิดค่าไฟฟูาแบบ TOU rate สาหรับกิจการทุกประเภท จากนั้นสัมมนารับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา จากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีที่ ๒
ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟูาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เดือน
๗.๕.๓ ระยะยาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา (PDP) ไปดาเนินการตั้งแต่
ปีที่ ๓ เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟูาและระบบสายส่งไฟฟูา เป็นต้น
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รูปที่ 16 กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ ที่ได้คานึงถึงการกระจายเชื้อเพลิงที่ใช้
ผลิต ไฟฟู า ก าหนดสั ด ส่ว นเชื้ อเพลิง ที่สมดุลและค านึ งถึง ความเสี่ ยงของการจัดหาเชื้อเพลิง ทั้งระบบ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา กาลังผลิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟูา
หลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer)

๗๔

และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูา
ทั้งระบบ
๘.๒ ประชาชนได้ รั บ ข้อมูลที่ ถูกต้องจากการถ่า ยทอดความรู้ เ ทคโนโลยีการผลิตไฟฟูา จาก
โรงไฟฟูาแต่ละประเภท รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงต้นทุนไฟฟูารายภาค
ตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟูา เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล พร้ อมกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
๘.๓ ประเทศไทยได้เพิ่มระดับความมั่นคงระบบไฟฟูาสาหรับจุดที่มีความเสี่ยงและมีความสาคัญ
สาคัญต่อประเทศชาติ เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟูาของประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟูาใน
ระดับภูมิภาค

๗๕

๙.
ลาดับ
๑

๒

๓

๔

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิต
ไฟฟูารายภาค และต้นทุนไฟฟูารายภาคที่แท้จริง การ
จัดหาและสารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่ง
ไฟฟูาและการเชื่อมโยงระหว่างภาค เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมสาหรับดาเนินการตามข้อ ๗.๑ - ๗.๔
จัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ที่
พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค ความมั่นคง
ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟูาผ่านสายส่ง
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตไฟฟูาในระดับที่เหมาะสมโดยที่แผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟูา ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟูาในอนาคต (Grid
Modernization of Transmission and Distribution)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาไป
ดาเนินการ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

แหล่ง
เงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

พน. (สนพ. พพ. กฟผ.) กฟน.
กฟภ. /สานักงาน
กกพ.

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๓.๑

-

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๓.๒

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๓.๓

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑

๓.๔

พน.(สนพ. พพ.
กฟผ.)
กฟน. กฟภ. /
สานักงาน กกพ.

(ลบ.)

พน. (สนพ.
กฟผ.) กฟน.
กฟภ. /สานักงาน
กกพ.
พน. (สนพ. พพ. กฟผ.)
กฟน. กฟภ.

๗๖

การปฏิรูปด้านไฟฟูา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้
ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิ ตและซื้อขายไฟฟูากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะทาให้
ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder
๑.๒ เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกิจการไฟฟูา

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการปฏิรูปภายใน ๒ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ แต่งตั้งคณะทางานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟูา ที่เพิ่มการแข่งขัน ที่ใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ภายใน ๓ เดือน
๓.๒ จัดทาร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน ๑๘
เดือน
๓.๓ ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาที่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน ๖
เดือน
๓.๔ ผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึง่ ต้องพิจารณาระบบดาเนินการในต่างประเทศควบคู่ด้วย และการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟูาและก๊าซ
ธรรมชาติ ภายใน ๑๘ เดือน

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๕.

หลักการเหตุผล

กิจการไฟฟูาของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น “ระบบผู้ซื้อรายเดียว” (Enhanced Single Buyer) คือ
กลุ่ มรัฐ วิสากิจ ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต่อจากนั้นรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จะจาหน่ายไฟฟูาให้กับผู้บริโภครายใหญ่
ผู้บริโภครายย่อย และประชาชน โดยเอกชนทั่วไปไม่สามารถซื้อขายไฟฟูากันเองหรือขายตรงให้กับประชาชน

๗๗

ผู้ใช้ไฟฟูาได้ อนึ่งตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP)
คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ หรืออีกใน ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟูามากถึง ๗๐,๓๓๕
เมกะวัตต์ ข้อกังวลที่ตามมา คือ ประเทศไทยจะใช้เชื้อเพลิงอะไรในการผลิตไฟฟูาแทนก๊าซธรรมชาติที่กาลังจะ
หมดไปจากอ่าวไทย ในแผน PDP ดังกล่าว จึงให้ความสาคัญของการผลิตไฟฟูาจากถ่านหินและพลังงานทดแทน
รวมถึงการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ
ในประเทศไทยมีแหล่งพลังงานทรัพยากรของชุมชนที่มีศักยภาพในการนาไปผลิตเป็นไฟฟูาพลังงาน
ทดแทนได้จานวนมาก และกระจัดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม แหล่งชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะชุมชน ปัจจุบัน ยังมีขยะที่เหลือและฝังกลบ ไม่ใช้ประโยชน์อยู่จานวนมาก ในช่วงแรกๆ ภาครัฐจึง
มีนโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนซึ่งเป็นช่วงที่ต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนมีราคาสูง
รัฐบาลจึงจาเป็นต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วยการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนในราคาจูงใจในการลงทุน
ได้แก่ มาตรการส่วนเพิ่มค่าไฟฟูา (Adder) มาตรการราคาพิเศษ (Feed-in Tariff : FiT) อย่างไรก็ตาม ทั้ง
มาตรการ Adder และ FiT นั้น จาเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าไฟฟูาเพิ่มเข้าไปในบิลค่าไฟฟูาของประชาชน
ทั่วประเทศ (เพิ่มในค่า Ft) และนาเงินที่เก็บได้นั้นไปสนับสนุนในมาตรการ Adder และ FiT ดังกล่าว
จึงเป็นการสร้างภาระค่าไฟฟูาให้กับประชาชน และมีข้อจากัดในด้านงบประมาณที่จะต้องใช้ในระยะยาวใน
อนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการจากัดปริมาณไฟฟูาที่จะส่งเสริมและรับซื้อในแต่ละงวด หรือในแต่ละครั้ง ส่งผลให้
ปริมาณไฟฟูาพลังงานทดแทนถูกจากัดและเติบโตได้ยาก ในทางปฏิบัติจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิใน
การขายไฟฟูาในราคาพิเศษ เช่น การจับสลาก การประมูล หรือ การสมัครก่อนได้ก่อน เป็นต้น รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทน แหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่จานวนมากในชุมชนต่างๆ ยังไม่คุ้มค่า
นอกจากนี้ พฤติ กรรมผู้ ใช้ ไฟฟู าในปั จ จุบั น มี การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งชั ด เจน เนื่อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวในการเริ่มหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิต
สินค้าหรือบริการใช้เอง ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า "Prosumer" ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และค่านิยมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเป็นแรงขับเคลื่อนด้านพลังงานไฟฟูานั้นเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพลิกโฉม
อุ ต สาหกรรมพลั ง งานดั ง กล่ า วได้ แ ก่ เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ รถยนต์ ไ ฟฟู า และเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เนต ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกาหนด
รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่ จะรองรับการแข่งขันจากการผลิตไฟฟูาทั้งในส่วน
ของไฟฟูาจากระบบรวมศูนย์ (Centralized System) และผู้ผลิตไฟฟูาไว้ใช้เอง

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ศึกษาข้อเสนอของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่อง “การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ
ครัวเรือน๗” แล้วนั้น ซึ่ง สปท. ได้จัดให้มีการศึกษาและรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สานักงาน
๗

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. การส่งเสริม
กิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

๗๘

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคการไฟฟูานครหลวง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สมาคม นักวิชาการ นักลงทุน ฯลฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางของ สปท. ในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนและครัวเรือนใช้แหล่งพลังงานทรัพยากรของชุมชนและครัวเรือนที่มีศักยภาพในการนาไปผลิต
เป็นไฟฟูาพลังงานทดแทน และขายไฟฟูาที่ผลิตได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนด้วยกั นเอง โดยแต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทน แหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่จานวนมากในชุมชนและ
ครัวเรือนต่างๆ ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งภายหลังจากมีการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ที่ใช้พลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือนแล้ว อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมของการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน มีความเห็นว่า Prosumer, Retail, TPA ที่เกิดขึ้นในกิจการไฟฟูาจะส่งผลให้กิจการไฟฟูา ต้องปรับตัว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้จากโครงสร้างกิจการไฟฟูาแบบระบบสาธารณูปโภคของรัฐที่มีการลงทุนตามแผน
PDP โดยที่รัฐได้จัดทาภายใต้แนวคิดที่ภาครัฐเป็นผู้จัดหาไฟฟูาเป็นหลัก (Producer) ผู้ใช้ไฟฟูาเป็นผู้บริโภคแต่
เพียงอย่างเดียว (Consumer) มีการทยอยลงทุนตามแผน PDP นั้นต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ ไ ฟฟู า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและการ เปลี่ ย นแปลงของ Disruptive
Technology ด้านพลังงานไฟฟูาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากต้นทุนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกัก
เก็บพลังงานเริ่มลดลงเรื่อยๆ ผู้ใช้ไฟฟูาเริ่มผลิตและใช้เองมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อลักษณะการให้บริการด้าน
ไฟฟูาที่เดิมเป็นแบบรวมศูนย์ มีการผลิตไฟฟูา ส่งและจาหน่ายไฟฟูา ในลักษณะผูกขาด ลดทอนความสาคัญ
ลงไป ตามลาดับ

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านพลังงาน มีความเห็ นว่า ควรส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน โดยมีกระบวนการในการส่งเสริมฯ เป็น ๓ ระยะ
มีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑ ระยะสั้น : แต่ งตั้ งคณะทางานศึกษาการส่งเสริ มกิจการไฟฟูา เพื่อเพิ่มการแข่งขัน ที่ใ ช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
ส่งเสริมให้เกิด Distributed Energy Resources โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลและ
การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง พัฒนาระบบโ รงข่ายไฟฟ้าให้มี วามพร้อมในการรองรับการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนและระดับ รัวเรือน
มอบหมายสานักงาน กกพ. แต่งตั้ง ณะทางานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้า ทั้งในเรื่องกฎระเบียบ
และโ รงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ รัวเรือน
๗.๒ ระยะกลาง : จัดทาร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน

๗๙

๗.๓ ระยะยาว: ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน
สาหรับโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน มีความเห็นว่า ให้ สนพ. ศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ต้องพิจารณาระบบดาเนินการในต่างประเทศควบคู่ด้วย แต่ต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยด้วย เพื่อกาหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่เอื้อให้เกิด
การแข่งขันจากการผลิตไฟฟูาทั้งในส่วนของไฟฟูาจากระบบ Centralized และผู้ผลิตไฟฟูาไว้ใช้เอง ให้เกิด
ความเป็ น ธรรม เพื่อ ให้ เ กิด การพั ฒ นาตลาดไปสู่ ทิศ ทางที่ ไม่ มีก ารบิ ด เบื อนไปในทางใดทางหนึ่ งและเกิ ด
ประโยชน์กับประเทศสูงสุด และให้ สานักงาน กกพ. ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟูาและก๊าซ
ธรรมชาติไปพร้อมกัน

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน ทาให้
สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๘.๒ ส่งเสริมพลังงานทางเลือกระดับชุมชน เพื่อ ลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต ทาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประชาชน ชุมชน ทั่วไปดีขึ้นจากวั ฏจักรห่วงโซ่พลังงานทดแทน และลดมูลค่า
การนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
๘.๓ รูปแบบการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป

๘๐

๙.
ลาดับ

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔๑๒๓๔

การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
๑
แต่งตั้ง ณะทางานศึกษาการส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าทั้งในเรื่องกฎระเบียบและ
โ รงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ
รัวเรือน
๒
จัดทาร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน
๓
ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน
รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป
๑
ศึกษา
1.1 การปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบ
เพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการไฟฟูาและก๊าซธรรมชาติ

วงเงิน
ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

แหล่ง
เงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

สานักงาน
กกพ.

-

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน

๑.๑

๓.๑

สานักงาน
กกพ.

-

๑.๑

๓.๒

สานักงาน
กกพ.

-

งบ
ประมาณ
แผ่นดิน
-

๑.๑

๓.๓

๑.๒

๓.๔

สนพ.
สานักงาน
กกพ.

๘๑

การปฏิรูปด้านไฟฟูา
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่ว ยงาน ได้แก่ การไฟฟู าฝุายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูา
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงพลังงาน
๑.๒ ส่งเสริมและจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและ
ระบบจาหน่าย
๑.๓ ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการปฏิรูปภายใน ๑ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ย้ายการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
และให้มีการออกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปี
๓.๒ มีระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจาหน่าย ภายใน ๑ ปี
๓.๓ มีระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail) ภายใน ๑ ปี

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการดาเนินการเชิงนโยบาย

๕.

หลักการเหตุผล

ในปี ๒๕๔๕ มีการปฏิรูป ระบบราชการและจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ มีเปูาหมายเพื่อรวม
หน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันไว้ในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ด้วยกัน เพื่อให้การทางานสอดคล้อง
ทั้งด้านนโยบาย และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ยังไม่ย้ายมาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
ที่ผ่านมาการกากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมิได้กาหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิเช่น การขับเคลื่อนนโยบายรับซื้อ
ไฟฟูาจากพลังงานทดแทน การไม่บูรณาการด้านข้อมูลการผลิตและการรับซื้อไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก
การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับ กรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มี
ความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้าซ้อนในการลงทุน และกระทบต่อต้นทุนพลังงาน

๘๒

ไฟฟูาและการให้บริการประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่ภายในการกากับ (Regulate) ใน
เรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการบริการ ภายใต้ สานักงาน กกพ. อยู่แล้ว จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
การกากับดูแลหน่วยงานด้านพลังงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวงพลังงานในฐานะเป็นหน่วยงานที่
มีอานาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ได้พิจารณากิจการไฟฟูาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้านั้น กิจการไฟฟูาของทุกๆ ประเทศจะได้รับผลกระทบ
จากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และนวัตกรรม (Innovation) ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
อาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินกิจการไฟฟูาของประเทศไทย รวมถึงนโยบายของภาครัฐใน
เรื่อง Thailand ๔.๐ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง ๓ การไฟฟูาเช่นกัน และจะต้องมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้อานาจ หน้าที่และกลไกที่ กฟน. และ กฟภ. ยังคง
สามารถดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นได้เหมือนตอนที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบันนโยบายภาครัฐในหลายประเทศ มุ่งที่จะเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา โดยในขั้นแรกกาหนดให้มีการเพิ่มบทบาทเอกชนในการผลิตไฟฟูา เพื่อลด
ภาระการลงทุนของรัฐ และเพิ่มการแข่งขัน และต่อไปในระยะยาว กาหนดให้การไฟฟู าให้สิทธิ์บุคคลอื่น (TPA)
อาทิ ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟูาอิสระ ผู้ใช้ไฟฟูาทั่วไป เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจาหน่าย
ของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เอกชนสามารถผลิต
ไฟฟูาในพื้น ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแล้ วส่งไฟฟูาผ่ านระบบส่งและหรือระบบจาหน่ายไปใช้ในพื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรมของตนอีกที่หนึ่งได้ โดยการไฟฟูาเรียกเก็บ ค่าบริการสายส่ง (Wheeling Charge) เป็นต้น
นอกจากนี้เอกชนได้ดาเนินการระบบจาหน่ายและการจาหน่าย (Retail) ไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟฟูาแล้ว เช่น ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นผู้รวบรวมความต้องการไฟฟูา (Load Aggregator)
เองได้ อีกทั้งผู้ใช้ไฟฟูามีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น Prosumer คือ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟูาใช้
เองภายในพื้นที่เฉพาะ เช่น หมู่บ้าน เป็นต้น จึงทาให้บริบทและหน้าที่ในด้านการจัดหาพลังงานของการไฟฟูา
ทั้ง ๓ แห่งมีความซับซ้อนมากขึ้น จาเป็นที่จะต้องมีคณะทางานประสานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากอยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงเดียวกันจะทาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในภาพรวมสูงสุด

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านพลังงาน ได้ศึกษาข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่อง “การโอนย้ายการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาอยู่
ภายใต้กระทรวงพลังงาน” ที่ผ่านมา ปี ๒๕๔๕ มีการปฏิรูประบบราชการและจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่
เปูาหมายเพื่อรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันไว้ในกระทรวงเดียวกัน โดยกระทรวงพลังงาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
วัตถุประสงค์ เพื่อรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและให้การทางานสอดคล้องทั้งด้านนโยบายและการ
ปฏิบั ติงาน เป็ น ไปอย่ างมีเอกภาพและมีประสิ ทธิภ าพ ปัจจุบั น กฟภ. และ กฟน. ซึ่งเป็นรัฐ วิส าหกิจด้าน
พลังงาน ยังไม่ย้ายมาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน และหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลการคง
กฟน. กฟภ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผล ๑) การบริการประชาชน ๒) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สั ง คม ๓) การบู ร ณาการการท างานในเชิ ง พื้ น ที่ และ ๔) การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ อ านวยความสะดวกใน

๘๓

สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และรายงานข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พ ลั ง งานชาติ ๘ ด้ า นไฟฟู า ของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พบว่า ที่ผ่านมาการกากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่
ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมิได้กาหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิ
เช่น การขับเคลื่อนนโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน การไม่บูรณการด้านข้อมูลการผลิตและการรับซื้อ
ไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับ กรณีเหตุฉุก เฉิน เป็นต้น
และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้าซ้อนในการลงทุน
และกระทบต่อต้นทุนพลังงานไฟฟูาและการให้บริการประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่
ภายในการกากับ (Regulate) ในเรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการบริการ ภายใต้ สานักงาน กกพ. อยู่แล้ว
จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงการกากับดูแลหน่วยงานด้านพลั งงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวง
พลั งงานในฐานะเป็ นหน่ ว ยงานที่ มีอ านาจหน้าที่ หลั กเกี่ยวกับการพั ฒ นาและบริ หารจั ดการพลั งงาน ทั้ งนี้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้พิจารณากิจการไฟฟูาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้านั้น กิจการไฟฟูาของ
ทุกๆ ประเทศจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และนวัตกรรม
(Innovation) ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินกิจการไฟฟูาของประเทศไทย
รวมถึงนโยบายของภาครัฐในเรื่อง Thailand ๔.๐ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง ๓ การไฟฟูา
เช่นกัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้พิจารณาว่า นโยบายภาครัฐในหลายประเทศ มุ่งที่จะ
เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา รวมถึงสนับสนุนการให้
สิทธิ์บุคคลอื่น (TPA) เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจาหน่ายของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ จะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของเอกชนในประเทศได้
ดาเนินการระบบจาหน่ายและการจาหน่า ย (Retail) ไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟฟูาแล้ว เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เป็นต้น รวมทั้งเอกชนมีความพร้อมในการเป็นผู้รวบรวมความต้องการไฟฟูา (Load Aggregator) เองได้ตามผล
การศึกษาของจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ศึกษา ในเรื่องมาตรการส่ งเสริมการสนองต่อความต้องการไฟฟูา
(Demand Response) เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งว่าจ้างโดย สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อีกทั้งผู้ใช้
ไฟฟูามีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น Prosumer มากขึ้น

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗.๑ ให้กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ให้มาอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลกระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ สปท. ที่ควรให้
กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ให้มาอยู่ภายใต้การกากับดูแลกระทรวงพลังงาน
โดยสามารถใช้มาตรการทางการบริหารที่ไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ แต่ใช้พระราชกฤษฎีกา (พรฏ.) โอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

๘

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงานเรื่อง
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ

๘๔

พ.ศ. ๒๕๔๕ ๙ โอนย้ าย กฟน. และ กฟภ. มาสั งกัดกระทรวงพลั งงาน ในส่ ว นของประธานกรรมการและ
องค์ ป ระกอบคณะกรรมการ กฟน. และ กฟภ. นั้ น ใช้ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดประธานกรรมการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ดารงตาแหน่งถาวร อย่างน้อย ๓ คน จากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงการคลัง และมอบหมายให้ สนพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียการ
โอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ก่อนจะเสนอ
เสนอคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีออก พรฏ. ภายใน ๑ ปี และให้มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้อานาจ หน้าที่และกลไกที่ กฟน. และ กฟภ. ยังคง
สามารถดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นได้เหมือนตอนที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งการกาหนดนโยบายพลังงานของประเทศให้มีแนวทางการดาเนินงานภายใต้นโยบายเดียวกัน
นั้น เพื่อให้เปูาหมายหลักของประเทศบรรลุผลสาเร็จ นั่นคือ การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน การมีไฟฟูา
ใช้อย่างพอเพียง การให้ประชาชนมีสิทธิที่จะสามารถเข้าถึงพลังงานของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่ง
ไฟฟูาถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการโอนย้าย กฟน. และ กฟภ.
ให้มาอยู่ภายใต้การกากับดูแลกระทรวงพลังงาน เพื่อให้การทางานสอดคล้องทั้ง ด้านนโยบาย การบูรณาการ
งานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และหลังจากมีการโอนย้าย กฟน.
กฟภ. มาที่กระทรวงพลังงานแล้ว ควรให้ทั้งสามการไฟฟูาร่วมกันบูรณาการถึงแผนการลงทุนที่เกิดประโยชน์
สู ง สุ ดและไม่ เ ป็ น การลงทุ น ที่ ซ้ าซ้ อ น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น ๓ ปี ก่ อนที่ จ ะเปิ ดให้ สิ ทธิ์ บุ คคลอื่ นมาใช้
ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจาหน่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นว่า มอบหมายให้ สานักงาน
กกพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมและจัดทาระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third
Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจาหน่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail) เนื่องจาก
การจัดทา TPA เป็นแนวทางที่ สานักงาน กกพ. กาลังดาเนินการตามนโยบายที่มีอยู่ ซึ่งในปัจจุบันภาคนโยบาย
ได้กาหนดให้ทา TPA โครงข่ายไฟฟูา เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม แต่ยังขาดความชัดเจน
ด้านนโยบายของการทา TPA นอกนิ คมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐ ควรกาหนดเป็น
แนวทางนโยบายหรือหลักการให้ชัดเจน เพื่อให้ สานักงาน กกพ. สามารถออกแบบกระบวนการกากับดูแลได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา
ทั้งนี้ การเปิด TPA ควรดาเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงระบบไฟฟูาและเกิดภาระต่อประชาชนที่ยังซื้อไฟฟูาจากระบบอยู่ หลังจากนั้นควรมีการประเมินผล
ประโยชน์ที่ได้จาการเปิด TPA ก่อนที่จะขยายผลต่อไป โดยตั้งเปูาหมายไว้ว่าให้เริ่มดาเนินการในปี ๒๕๖๕ เป็น
ต้นไป และควรคานึงถึงมิติของความมั่นคงพร้อมไปด้วย เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนกาหนดให้ผู้ผลิ ตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะขายหรือไม่ขายเข้าระบบ
ลงทะเบี ย น หรื อให้ ผู้ ขายอุป กรณ์พลั งงานหมุนเวีย น เช่ น โซลาร์เซลล์ เป็น ต้น แจ้ งยอดการจาหน่ายต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

๙

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 ตุลา ม 2545 เล่ม 119 ตอนที่ 102 ก.

๘๕

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ด้านการบริหารกิจการพลังงานไฟฟูาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ เกิด
ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายพลังงานไฟฟูาของประเทศ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตัดสินใจด้านการ
ลงทุน ทั้งในส่ ว นของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้ สอดคล้ องและไม่ซ้าซ้อนกันหรือการใช้ที่ดินและ
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมการปฏิบัติงานของทั้ง ๓ การไฟฟูา เช่น สามารถใช้ Spare
Part ของระบบส่งและระบบจาหน่ายบางอย่างร่วมกันได้ส่งผลให้ค่าไฟฟูาลดลง รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๗๙
๘.๒ ด้านกากับดูแลของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กากับกิจการพลังงาน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยจะขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะทาให้การกากับ
ดูแลตามกฎ ระเบียบ กติกาต่าง ๆ ของ กกพ. เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน
๘.๓ ส่งเสริมและจัดจัดทาระเบียบและกฏเกณฑ์สาหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจาหน่าย
๘.๔ ส่งเสริมการจาหน่ายไฟฟูา (Retail) ได้
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๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
วงเงิน

ลา
ดับ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

แหล่ง
เงิน

เปูา
หมาย

ตัวชี้วัด

๑.๑

๓.๑

การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
๑
สนพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒
เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

สนพ.
สนพ.

๑.๑

๓.๑

๓

พน.

๑.๑

๓.๑

๑.๒

๓.๒

๑.๓
๑.๒,
๑.๓
๑.๒,
๑.๓

๓.๓
๓.๒,
๓.๓
๓.๒,
๓.๓

เสนอ ครม. ออก พรฎ.และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ กฟน.และ กฟภ. สามารถดาเนินงานได้เหมือนเดิม
ระเบียบและกฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
๑ ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย
- ส่ งเสริ มและจั ด ท าระเบี ย บและกฏเกณฑ์ สาหรั บ
TPA ระบบส่งและระบบจาหน่าย
- ส่งเสริมกิจการจาหน่าย (Retail)
๒ เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
เห็นชอบ
๓ เสนอ ครม. เพื่อทราบ
๔

กาหนดพื้นที่นาร่อง TPA

งบ
แผ่นดิน

สานักงาน กกพ.
สานักงาน กกพ.
พน.
สนพ.
สานักงาน กกพ.
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ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
เศรษฐกิจและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความมั่งคั่งทาง

เกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมาก๊าซธรรมชาติ มีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศเนื่องจากสามารถจัดหาและผลิตได้เองในประเทศ โดยในระยะแรกก๊าซธรรมชาติถูกนาไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาทดแทนการนาเข้าน้ามันเตา และได้ขยายไปสู่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง
เพื่อทดแทนน้ามันเตา LPG และถ่านหิน รวมทั้งถูกนาไปแยกองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ ในโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิต LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และผลิตวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มากมายที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต
การจัดหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากแหล่งในประเทศ และมีการนาเข้าจากประเทศเมียนมา
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural gas: LNG) เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จากการ
ที่ประเทศไทยมีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ทาให้ในอนาคต
แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดอายุสัญญาสัมปทาน และปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าว
ไทยมีแ นวโน้ ม ลดลงและจะหมดไป ตามปริ ม าณส ารองที่ มีอ ยู่ จากั ด ไม่ เพี ย งพอต่ อความต้ อ งการใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติในอนาคต ทาให้ประเทศไทยต้องมีการนาเข้า LNG ซึ่งในช่วงที่มีการจัดทาแผน PDP ๒๐๑๕ แหล่ง
จัดหา LNG ยังมีจากัดและราคา LNG ในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญโดยเฉพาะธุรกิจ LNG จากเทคโนโลยีการผลิตที่ลดลง ทาให้มีโครงการผลิต LNG เพิ่มขึ้น
ทั่วโลก ส่งผลให้ราคา LNG สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ รวมถึงการตื่นตัวจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
หลายประเทศ ทาให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของโลกมีอัตราเติบโตกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ซึ่งเป็นโอกาส
ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
สาหรับประเทศไทยได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติทั้งโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีรับ -จ่าย LNG ที่มีความเชื่อมโยงทั้งระบบ และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานอื่นๆ เช่น โรงไฟฟูา ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
ไม่ต้องให้เกิดการลงทุนใหม่ที่ไม่จาเป็น ซึ่งจะเป็นภาระต่อประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่มีแนวโน้มลดลงจะส่งผลกระทบต่อการจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ใ นประเทศ ที่ เ ป็ น ฐานการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ และส่ ว นประกอบให้ กั บ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็ กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่ วน ฯลฯ
ขณะเดียวกันรัฐก็มีนโยบายยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยไปสู่ “Thailand ๔.๐” และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ มี
ภูมิประเทศอยู่ตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยประเทศสมาชิกต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงและสูงกว่าประเทศไทย อีกทั้งพบว่ามี
แนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น รวมทั้งต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีขึ้น
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ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลาย
รวมทั้งคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นความจาเป็นของประเทศ
ไทยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปร
รูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ รวมถึงแสวงหาพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
นโยบายการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาสามารถกาหนดเป็นประเด็นปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ได้ดังนี้

ด้านปิโตรเลียม : การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
 การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากสัมปทานที่จะหมดอายุในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ จากแหล่ งผลิ ตในอ่ าวไทย ได้ แก่ แหล่ งเอราวั ณและแหล่ งบงกชที่ จะหมดอายุ สั มปทานใน
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ไม่เกิดหยุดชะงัก และต้องมีการจัดทา Roadmap การบริหารจัดการแหล่งอื่นๆ
ที่ จ ะหมดอายุ สั มปทานในอนาคต ได้ แก่ แหล่ งไพลิ น แหล่ ง พื้ นที่ พั ฒ นาร่ ว ม ไทย-มาเลเซี ย (Joint
Development Area: JDA) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ และต้องมีการจัดทาแผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากอ่าวไทย
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุม ๑) การใช้
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสู งสุด
เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและไฟฟูา) ที่ต่าและแข่งขันได้ ๒) การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ๓) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันตก เพื่อทดแทนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาที่
จะหมดไป และ ๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทดแทนการจัดหาจาก
แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (JDA) ที่ลดลง และรองรับความต้องการผลิตไฟฟูาในภาคใต้
 การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น และ
ราคาแข่งขันได้มีเสถียรภาพ
 การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การจัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติมี
การแข่งขันให้มีต้นทุนพลังงานที่ลดลง โดยต้องคานึงถึงมิติของความมั่นคงพร้อมไปด้วย
 การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ -ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG
Trading Hub) เพื่อสร้างความมั่นคง ต้นทุนการจัดหาที่ลดลง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ
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ด้านปิโตรเคมี : การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก
(Plastics Converter) ในประเทศไทยไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ขาดเงินทุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ การบริหารจัดการ
และโอกาสในการเข้าถึงตลาด ทาให้ขาดโอกาสในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าสูง
ในขณะที่ประเทศต้องนาเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
 การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโ ตรเคมีใ นพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบัน วัตถุดิบจากก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่ งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลายน้าที่ต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ขณะที่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีข้อจากัดในการขยายกาลังการผลิตจาก
ข้อกาหนดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ ในอดีตได้เคยมีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มเติม โดยพบว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่
ที่ มี ศั ก ยภาพ อย่ า งไรก็ ต าม ที่ ผ่ า นมาโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งานไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
ประชาชนในพื้ น ที่ และน าไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ท าให้ โ ครงการศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาดความต่อเนื่อง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปฏิรูปในประเด็นข้างต้น จะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิด
ที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
ปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดบน
พืน้ ฐานการยอมรับของทุกภาคส่วน ต่อไป

๙๐

การปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ นาก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศ
๑.๒ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน
๑.๓ น าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล ชนิดอื่นมาสร้าง
ประโยชน์สูงสุด

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ประกาศผู้ได้รับสิทธิการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกชแล้ว
เสร็จ ภายใน ๑ ปี เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ จัดทาแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี
๓.๓ จัดทาแนวทางกากับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใน ๑ ปี
๓.๔ จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG
Trading Hub) ภายใน ๑ ปี
๓.๕ จัดทาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ภายใน ๑ ปี
๓.๖ มีแนวทางปฏิบัติสาหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคตอื่นๆ
ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) แหล่งทานตะวัน/
เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากรัฐวิสาหกิจ
เอกชน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

๙๑

๕.

หลักการเหตุผล

เพื่ อน าก๊ าซธรรมชาติซึ่ งเป็ น พลั งงานสะอาด มาใช้ ประโยชน์ใ นการสร้ างความมั่น คง เสริ มสร้า ง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ที่
ผ่านมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศที่สามารถจัดหาและผลิตได้เองในประเทศ โดยในระยะแรกประเทศไทยได้นาก๊าซธรรมชาติมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาทดแทนน้ามันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟูาในขณะนั้นที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
และมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการผลิตไฟฟูาที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ก๊าซธรรมชาติจึงมีส่วนสาคัญในการสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟูาและทา
ให้ต้นทุนผลิตไฟฟูาแข่งขันได้ มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคาน้ามันในตลาดโลก และต่อมามีการพัฒนานาก๊าซ
ธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรมทดแทนน้ามันเตาและถ่านหิน และในภาคขนส่งทดแทนน้ามันเบนซิน ดีเซล และ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ที่ต้องมีการนาเข้าน้ามันดิบ ซึ่งก๊าซธรรมชาตินอกจากจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงการจัดหาพลังงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนทางพลังงานให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก
การใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นมีส่วนสาคัญในการ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ ๖๕ ล้านตัน เมื่อเทียบกับการใช้ฟอสซิลอื่นๆ และจาก
รายงานของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้มีการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟูาของโรงไฟฟูารูปแบบต่างๆ พบว่าต้นทุนไฟฟูาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสามารถ
แข่งขันกับถ่านหินได้ โดยต้นทุนการผลิตดังกล่าวได้รวมต้นทุนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 17 เปรียบเทียบการปล่อย CO๒ ต่อหน่วยผลิตไฟฟูาของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยซึ่งมีองค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ
จานวนมาก ทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแยกองค์ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ LPG
เพื่อใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งทดแทนการนาเข้า LPG ก๊าซอีเทน
โพรเพน และก๊ าซโซลี นธรรมชาติ (NGL) ที่ สามารถแยกองค์ ประกอบออกมาน าไปใช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บตั้ งต้ นใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทาให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยและเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและ

๙๒

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็นต้น อันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างทวีคูณ รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ทาให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับ
ประเทศจานวนมหาศาล
ปัจจุบัน ณ ปี ๒๕๖๐ มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในระดับประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปี ณ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ง เทียบเท่าน้ามันดิบ ๐.๘ ล้านบาร์เรลต่อวัน) โดยเป็นพลังงานหลักของ
การจัดหาพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ของประเทศ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๔๒ และก๊าซธรรมชาติถูกนาไปใช้ในภาคผลิต
ไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ ซึ่งภาคผลิตไฟฟูานั้นใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงหลักโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาทั้งหมดของประเทศ และมี
การนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๖ ตามลาดับ รวมถึงมี
การนาไปแยกองค์ประกอบเป็น LPG และวัตถุดิบปิโตรเคมีในสัดส่วนร้อยละ ๒๐
การจัดหาก๊าซธรรมชาติในช่วงแรกมาจากการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มา
จากอ่าวไทย ต่อมาเมื่อความต้องการใช้ในภาคไฟฟูาสูงขึ้นจึงเริ่มมีการนาเข้าจากประเทศเมียนมาโดยการขนส่งทาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และปัจจุบันมีการนาเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากหลายประเทศผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) โดยสัดส่วนการจัดหาจากในประเทศ (จากแหล่งในอ่าวไทย
และแหล่งบนบก) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ นาเข้าจากประเทศเมียนมาร้อยละ ๑๘ และนาเข้าในรูปของ LNG ร้อยละ ๑๒
การใช้ ก๊ าซธรรมชาติ เป็ นเชื้อเพลิ งในการผลิ ตไฟฟูาในสั ดส่ วนที่ สู งนั บเป็ นการกระจายแหล่ งจั ดหา
เชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง เนื่องจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาจากแหล่งผลิตที่มากกว่า ๙,๐๐๐ หลุมผลิต ผ่าน
การขนส่งทางท่อในทะเลจานวน ๓ เส้น และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมโยงกับการจัดหาจาก ๓ แหล่งผลิตใน
ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังมีสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ๑ แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติม ทาให้
สามารถจัดหา LNG จากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยไม่ได้พึ่งพาการนาเข้าจากตะวันออกกลางเพียงแหล่งเดียว ซึ่ง
แตกต่างจากการจัดหาน้ามันที่ต้องพึ่งพาตะวันออกกลางเป็นหลัก
จะเห็นได้ว่าการจัดหาก๊าซธรรมชาติมีการกระจายแหล่งที่มา (Diversified Source of Supply) ซึ่งเป็น
การช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาการจัดหาพลังงานของประเทศจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว
จากการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศมีโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ จึงสามารถดาเนินการจัดหาจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ในกรณีที่
แหล่งใดแหล่งหนึ่งมีการลดการผลิตลง อีกทั้งการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเป็นการขนส่งอย่างต่อเนื่องจากแหล่ง
ผลิตสู่ผู้ใช้ ทาให้เกิดความมั่นคงในการจัดหา รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งและจัดเก็บ นอกจากนี้ จากที่
กาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละวันของผู้ผลิตในประเทศมีกาลังผลิตส่วนเกินอยู่ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของ
ปริมาณซื้อขายตามสัญญา ซึ่งปริมาณกาลังการผลิตส่วนเกินนี้สามารถจัดให้เป็นปริมาณสารองเพื่อความมั่นคง
สาหรับรองรับความผันผวนของความต้องการและการจัดหาก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

๙๓

รูปที่ 18 ความต้องการไฟฟูาของประเทศและสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาของประเทศ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙-๒๕๕๙
ในด้านของราคาก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทยมีการทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวโดย
ราคาซื้อขายจะอ้างอิงราคากับน้ ามันเตาในตลาดโลกในสั ดส่วนประมาณร้อยละ ๒๐ ถึง ๔๕ ส่ งผลให้ ราคา
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีเสถียรภาพกว่าราคาน้ามันในตลาดโลก ทาให้การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ของประเทศที่ผ่านมามีต้นทุนไฟฟูาให้กับประชาชนในราคาที่ต่าและไม่ผันผวนตามราคาน้ามันในตลาดโลก

รูปที่ 19 แผนภาพเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติเทียบกับราคาน้ามันดิบดูไบ
นอกจากนี้การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติในประเทศได้สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศในรู ปของค่ าภาคหลวงปิ โตรเลี ยม ภาษี เงิ นได้ ปิ โตรเลี ยม และผลประโยชน์ ตอบแทนพิ เศษ ตั้ งแต่ ปี

๙๔

พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นมูลค่ารวมถึง ๑.๘ ล้านล้านบาท และทาให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมที่เป็นของคนไทยที่มีความชานาญเฉพาะภูมิศาสตร์ของแหล่งในประเทศไทยที่มีความแตกต่าง
จากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความ
ชานาญในประเทศไทย
๕.๒ ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้
ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณสารองกระจายอยู่ทั่วโลกในทุกภูมิภาค และมีปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว (มีความ
เชื่อมั่นมากกว่าร้อยละ ๙๐) ใช้ได้อีก ๕๓ ปี ซึ่งมีมากกว่าปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันที่ใช้ได้อีก ๕๑ ปีที่
กระจุกตัวอยู่บริเวณตะวันออกกลาง จากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่มากขึ้นและเทคโนโลยีการสารวจและผลิตที่ดี
ขึ้น ส่งผลให้ทั่วโลกมีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติ
สูงสุด จากการสารวจและพัฒนาแหล่ง Shale Gas มีแหล่งจัดหา LNG ใหม่ๆ ในโลก เช่น ในออสเตรเลีย ประเทศใน
แอฟริกา ฯลฯ และประเทศกาตาร์มีการส่งออก LNG สูงสุดถึง ๗๗ ล้านตันต่อปี ซึ่งการผลิตก๊าซธรรมชาติและแปร
สภาพในรูปของ LNG ที่มีต้นทุนการแปรสภาพและขนส่งลดลง ทาให้การซื้อขาย LNG ในตลาดโลกปัจจุบันเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในรูปของการทาสัญญาระยะยาว (Long-term Contract) และการซื้อขายในตลาดจร (Spot)
และจากปริมาณการซื้อขาย LNG ที่มีอยู่เป็นจานวนมาก ได้ส่งผลให้ราคา LNG ในตลาดโลกปัจจุบันปรับลงมาอยู่ใน
ระดับที่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้
การจัดหาก๊าซธรรมชาติยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในอนาคตคาดว่าจะมีการจัดหา
เพิ่มเติมจากแหล่งที่เป็น Unconventional Gas ซึ่งมีศักยภาพและมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น Shale Gas,
Tight Gas, Deep Water, Coalbed Methane (CBM) หรือ Methane Hydrate จากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีการสารวจและผลิต
๕.๓ แนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมาการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมาจากการจัดหาได้ในพื้นที่โดยการขนส่งทางท่อ ซึ่งแตกต่างจาก
น้ามันที่สามารถขนส่งทางเรือกระจายไปทั่วโลก แต่ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จากการที่ (๑) มีการซื้อขายในรูปแบบ LNG มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนการแปรสภาพ
เป็นของเหลวลดต่าลงและมีเรือขนส่ง LNG มากขึ้น (๒) จากการที่สหรัฐอเมริกามีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ
จานวนมหาศาล ซึ่งเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาจากประเทศผู้นาเข้าก๊าซธรรมชาติเป็ นผู้ส่งออก (๓) ทั่วโลกมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ทั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (๔) การใช้
ก๊าซธรรมชาติของโลกมีอัตราการเติบโตสูงกว่าน้ามันและถ่านหินจากการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยเฉพาะการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาที่มีความต้องการสูงขึ้น (๕) ราคาก๊าซธรรมชาติและราคา
LNG ในปัจจุบันมีราคาลดต่าลงและสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้ และ (๖) การใช้ก๊าซธรรมชาติมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอื่น จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติ
จะมีแนวโน้มขยายตัวสูงสุดในอนาคต เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการสารวจ
และผลิตที่จะให้มีแหล่งจัดหาเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว
สาหรับประเทศไทยที่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
อย่างมากมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ส่งผลให้ประเทศไทยมีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอื่นๆ และมีตลาดก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงมีการนาเข้า LNG สูงสุด
ในภู มิ ภาค ประกอบกั บประเทศไทยมี ที่ ตั้ งทางภูมิ ศาสตร์ ที่ เชื่อมโยงกั บหลายประเทศและมี ความต้ องการใช้

๙๕

ก๊าซธรรมชาติตามฤดูกาล (Seasonal Demand) ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าประเทศภูมิอากาศในแถบหนาว ทาให้
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Hub)

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศจะลดลงและหมดไป
๖.๑.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานขาดความต่อเนื่อง

แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชในอ่าวไทยที่กาลังจะหมดอายุสัมปทานและหมดสัญญา ซื้อ - ขาย
ลงในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามลาดับ มีปริมาณการผลิตตามสัญญารวม ๒,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ ๔๔ ของการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในปัจจุบัน หากการจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งดังกล่าวขาดความต่อเนื่องจะส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ ทาให้ต้องมีการนาเข้า LNG มา
ทดแทนสูงถึง ๑๕ ล้านตันต่อปี และโรงแยกก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดต้องหยุดการผลิต และประเทศต้องมี
การนาเข้า LPG สูงถึง ๒.๖ ล้านตันต่อปีเพื่อทดแทนการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีต้นน้าและปลายน้าของประเทศจะต้องหยุดการผลิตและต้องนาเข้าเม็ดพลาสติกรวมถึงเคมีภัณฑ์ต่างๆ
มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้าง และกระทบกับเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
นอกจากแหล่ ง เอราวั ณและแหล่ ง บงกชแล้ ว ยัง มี แหล่ ง ก๊า ซธรรมชาติ อื่ น ๆ ในอ่า วไทยที่ จ ะ
หมดอายุสัมปทาน อาทิเช่น แหล่งไพลิน จะหมดอายุสัมปทาน ปี ๒๕๗๑ แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
(Joint Devdelopment Area: JDA) จะหมดอายุ PSC ปี ๒๕๗๒ แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ จะหมดอายุ
สัมปทาน ปี ๒๕๗๓ แหล่งอาทิตย์ Block ๑๕,๑๖ จะหมดอายุสัมปทาน ปี ๒๕๗๙ และ Block ๑๔
จะหมดอายุสัมปทาน ปี ๒๕๘๓
๖.๑.๒ ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมีแนวโน้มลดลง
ปัจจุบันการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖๗ ของการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ (ณ กันยายน ๒๕๖๐) จากที่ประเทศไทยมีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ในอ่าวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ส่งผลให้ในระยะยาวปริมาณการผลิตมีแนวโน้มที่จะ
ลดลงและหมดไป ในขณะที่ประเทศยังคงมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากปัจจุบัน
ดังนั้น แม้ว่าประเทศจะสามารถดาเนินการให้มีการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่งสัมปทานที่จะ
หมดอายุ (แหล่งเอราวัณและบงกช) ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยนั้นยังคงมีแนวโน้ม
ลดลงตามปริมาณสารองที่มีอยู่จากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
๖.๒ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนามาสู่การปล่อยก๊าซ CO๒
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ จ ากรายงานของคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ

๙๖

(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ระบุให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก ที่บรรดาผู้นาประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญ
น าไปสู่ ก ารก าหนดความตกลงปารี ส (Paris Agreement) ซึ่ ง เป็ น ความตกลงภายใต้ ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า ๒ องศาเซลเซียส (Well Below ๒ oC)
จากรายงานการศึกษาของ IPCC ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า เพื่อที่จะบรรลุเปูาหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลกให้ต่ากว่า ๒ องศาเซลเซียส ปริมาณการปล่อย CO๒ ของโลกควรถึงจุดสูงสุด (Peaking) ใน
ปัจจุบันแล้ว เพื่อให้สามารถทยอยลดการปล่อย CO๒ ให้ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้

ที่มา: IPCC, PBS.org, ปตท.

รูปที่ 20 แผนภาพจาลองปริมาณการปล่อย CO๒ ของโลก
สาหรับประเทศไทย ปริมาณการปล่อย CO๒ เพิ่มขึ้นทุกปี โดยภาคพลังงานเป็นภาคหลั กที่มีการ
ปล่อย CO๒ สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๓ ซึ่งมาจากการผลิตไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมา
ได้แก่ ภาคขนส่งร้อยละ ๒๘ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๖ และภาคอื่นๆ อีกร้อยละ ๘

๙๗
CO2

2559
258

CO2

CO2

38%

99

CO2

2 %

72

*

26%

67

CO2

CO2

*

%

20

CO2

CO2
120
100
80
60

59.53

40
20

11.23
65.94

38.53

20.72
35.07

5.92

0

19.89

ที่มา : สนพ.

รูปที่ 21 สัดส่วนการปล่อย CO๒ ในปี ๒๕๕๙
๖.๓ การนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมา และการจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งในพื้นที่ทับซ้อน ไทย-มาเลเซีย มีแนวโน้มลดลงและจะหมดไป
๖.๓.๑ ปริมาณการนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาที่ลดลงและจะหมดไป
ปัจจุบันประเทศไทยมีการนาเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาประมาณ ร้อยละ ๑๘
ของสัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐) และในระยะยาวการนาเข้า
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาจะทยอยหมดสัญญา ซื้อ-ขาย ก๊าซธรรมชาติ (แหล่งยาดานา จะหมดสัญญาใน
ปี ๒๕๗๑ แหล่งเยตากุน จะหมดสัญญาในปี ๒๕๗๓ และแหล่งซอติก้าจะหมดสัญญาในปี ๒๕๘๗) ในขณะที่
ประเทศไทยยังคงมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ประกอบกับ
ประเทศเมียนมาอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศและมีแนวโน้มที่จะนาก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
และอาจจะไม่ส่งออกมาประเทศไทยเพิ่มเติม จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยจะไม่สามารถ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศได้ ซึ่งจะกระทบกับความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ในระยะยาว
๖.๓.๒ ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อน ไทย-มาเลเซีย ที่ลดลงและ
จะหมดไป
จากการที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศมีโรงไฟฟูาที่สาคัญอยู่เพียงแห่งเดียวซึ่งได้แก่ โรงไฟฟูา
จะนะ ที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติมาจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย (แหล่ง JDA) ซึ่งในระยะยาวแหล่ง JDA จะหมดสัญญา ซื้อ-ขาย ในปี ๒๕๗๒ ส่งผลกระทบต่อ

๙๘

การผลิตไฟฟูาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับการดาเนินโครงการโรงไฟฟูาถ่านหินกระบี่และ โรงไฟฟูา
ถ่านหินเทพา ตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (แผน PDP) ที่จะใช้เพื่อช่วยรองรับการผลิตไฟฟูา
สาหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการต่อต้านจากสังคมและชุมชนในวงกว้าง ส่งผลการดาเนินโครงการล่าช้า
กว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาไฟฟูาเพื่อสนองต่อความต้องการไฟฟูาในภาคใต้ใน
อนาคต
๖.๔ โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG
(Regional LNG Trading Hub)
ปัจจุบันนับเป็นยุคทองของก๊าซธรรมชาติ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG มากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียมีการ
นาเข้า LNG เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ได้วางแผน
ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ -ขาย LNG ดังนั้นจากการที่ประเทศไทยมีตลาดก๊าซธรรมชาติที่มี
การเติบโต และจะมีการนาเข้า LNG ในปริมาณที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งอยู่ในที่ตั้งที่
สามารถเชื่อ มต่ อไปยั งประเทศอื่น ๆ ได้ ในภูมิภ าค รวมถึง ประเทศไทยมีโ ครงสร้ างพื้ นฐานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
ก๊าซธรรมชาติต่างๆ อยู่แล้ว ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์การซื้อ - ขาย
LNG (Regional LNG Trading Hub) ได้ ดังนั้น ประเทศไทยควรเริ่มจัดทาแผนการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ และพัฒนาเป็นศูนย์การซือ้ - ขาย LNG (Regional LNG Trading Hub) ในอนาคต

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป
๗.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก

เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ประเทศไทยต้องมีการดาเนินการให้มีการสารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการบริหารจัดการแหล่งผลิตที่จะหมดอายุสัมปทาน และ
สัญญาซื้อขายในอนาคต และการเร่งให้มีการส ารวจและผลิ ตในแหล่ งที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ทับซ้อน
ระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ภาครัฐต้องเร่งดาเนินการให้การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ดังนี้
๗.๑.๑. จัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง
ประเทศต้องดาเนินการเปิดประมูลปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพื่อสรรหาผู้ได้รับสิทธิการสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ของแหล่งเอราวัณและแหล่ งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานลงในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
ตามลาดับ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดการก๊าซธรรมชาติจากทั้งสองแหล่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่แท้จริงเพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งสองแหล่งเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดอายุสั ญญา มีการผลิ ตได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงักในปริมาณที่ไม่น้อยกว่าเดิม มีการจ้างงานใน
ประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน
นอกจากแหล่งเอราวัณ และบงกชที่จะหมดอายุสั มปทานและสัญญาซื้อขาย ยังมีแหล่ งไพลิ น
แหล่ง JDA แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อขายใน

๙๙

อนาคต ดังนั้นภาครัฐควรต้องมีแผนการดาเนินการล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้มีสิทธิสารวจและ
ผลิตในแหล่งดังกล่ าว เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่องไม่เกิดความเสี่ยงของการพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติ
หยุดชะงักในอนาคต
๗.๑.๒. จัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ
ภาครัฐควรเร่งดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ได้แก่ พื้นที่อ้างสิท ธิไหล่
ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Overlapping Claim Area) เพื่อให้การสารวจและพัฒนา
ปิโตรเลียมในพื้นที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ
๗.๑.๓ เตรียมการเปิดให้สิทธิ์สารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่นๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงในการจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ ข องประเทศในระยะยาว ภาครั ฐ จะต้ อ ง
ดาเนินการเตรียมการเปิดให้สิทธิ์สารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่นๆ ภายในประเทศนอกเหนือจาก
แหล่งสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุ
๗.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
ประเทศไทยต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการและการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานของก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ
น้ามัน รวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์สูงสุด
๗.๒.๑ ใช้โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด
เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่ประเทศได้ลงทุนไปแล้ว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะต้องมีการกาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้ ดังนี้
(๑) การใช้โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการก่อสร้างโรงไฟฟูาใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนโรงไฟฟูาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปลดระวางในพื้นที่เดิม (Replacement Power Plant) เนื่องจากมีโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รองรับอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของ แหล่งน้า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้จัดส่งเชื้อเพลิง และ สถานีจ่ายไฟฟูา
(Substation) รวมถึง สายส่งไฟฟูา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระการลงทุนของประเทศในการก่อสร้างโรงไฟฟูาใน
พื้นที่ใหม่
(๒) ในกรณี ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ใ ดๆ หน่ ว ยงานนโยบายและ
หน่วยงานกากับการประกอบธุรกิจจะต้องร่วมกันพิจารณาความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวว่าอยู่ใกล้กับ
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเดิมหรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และควรวางแผนดาเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่เดิมให้สามารถรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ เพื่อเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานของที่ประเทศลงทุนไปแล้วได้อย่างเต็มที่และ

๑๐๐

เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด รวมถึงเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อนและสร้างภาระให้กับประชาชนโดยไม่
จาเป็น
๗.๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติใหม่รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
(๑) การขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต เพื่อให้ต้นทุนของค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ภาครัฐต้องพิจารณาให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้การกากับ
ค่าบริการของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด ของโครงข่ายท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบันและไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อน
(๒) ต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติและ LNG ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว โดยในการ
พิจารณาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งรวมถึงการ
ใช้งานในระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และสามารถรองรับนโยบาย
ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของภาครัฐได้
๗.๒.๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้
เพื่อทดแทนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาที่จะลดลงในอนาคต ต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็น
ก๊าซแบบลอยน้า (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) หรือ LNG Receiving Terminal
รองรับการนาเข้า LNG จากประเทศเมียนมา และส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งที่มีอยู่ปัจจุบันมายังประเทศไทย
เพื่อใช้ระบบท่อที่มีอยู่ และการนาเข้า LNG จากฝั่งตะวันตกจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเพื่อเป็นการ
กระจายแหล่งจัดหาในการสร้างความมั่นคง
การดาเนินการดังกล่าวควรมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหลักของประเทศที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคง
ทางพลังงาน ได้แก่ ปตท. และ กฟผ. ร่วมกันดาเนินการพัฒนาแผนงานในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ และจัดทาแผนในการพัฒนาโรงไฟฟูาที่ใช้ก๊ าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่
ดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาส
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนโรงไฟฟูาในประเทศเมียนมารองรับความต้องการไฟฟูาที่เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาประเทศเมียนมาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง ๒ ประเทศในภาพรวม
๗.๓ การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการที่ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางพลั ง งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจัดหา จัดส่ง และนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่งผลให้ยังคงมีความต้องการพลังงานในปริมาณ
ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงควรที่จะส่งเสริมให้ขยายฐานการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาด ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน และมีอยู่ มากมายโดยสามารถจัดหาได้จากหลายแหล่งทั่วโลก และมีราคาอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ โดยจัดทาแผนงานส่งเสริมการนาก๊าซธรรมชาติไปให้เกิดการใช้ประโยชน์
ต่างๆ ดังนี้

๑๐๑

๗.๓.๑ กาหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา : กาหนดให้ก๊าซธรรมชาติเป็น
หนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟูา เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน และเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีราคาที่แข่งขันได้กับเชื้อเพลิงอื่นๆ
๗.๓.๒ กาหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม : ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ามันเตา/LPG/ถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยกาหนดมาตรการส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริมทางด้านภาษีเพื่อจูงใจผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานที่สะอาด
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ภาครัฐได้ประหยัดต้นทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
๗.๓.๓ กาหนดนโยบายการใช้ ก๊า ซธรรมชาติใ นภาคขนส่ ง : ส่ ง เสริ มการใช้ ก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนน้ามันเตาในเรือขนส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization: IMO) ที่มีมติให้จากัดปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงของเรือขนส่งระหว่างประเทศไม่เกิน ๐.๕%
(จากระดับ ๓.๕% ในปัจจุบัน) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงการขนส่ง LNG ทาง
รถบรรทุกไปสู่บริเวณนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติสามารถ
เข้าถึงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายก๊าซธรรมชาติไปสู่พื้นที่
ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประเทศมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่ใหม่
๗.๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการ
จัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติและการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการลงทุนก่อสร้างสถานี รับ - จ่าย LNG
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้รับความเห็นชอบการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และเพื่อให้ประโยชน์
ที่เกิดจากการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ การสร้างการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
๗.๔.๑ มิติด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนของการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่ อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับการดูแลความมั่นคงการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นผู้ดาเนินการ
ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
๗.๔.๒ มิติ ด้ า นการทาให้ เ กิดการแข่งขัน ในการประกอบธุ ร กิจ : กาหนดให้ ปริม าณจั ดหา
ก๊าซธรรมชาติของประเทศในส่วนที่เหลือจากส่วนของการจัดหาเพื่อความมั่นคงให้เป็นปริมาณที่มีการแข่งขันใน
การจัดหา เพื่อใช้ในภาคไฟฟูาและอุตสาหกรรม

๑๐๒

๗.๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ -ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional
LNG Trading Hub)
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงทาง
พลั งงานซึ่งเป็ นส่ วนส าคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะนาไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า LNG (LNG Value Chain) และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการจ้างงานใน
ประเทศ ตลอดจนช่วยให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าธรรมเนียมในการดาเนินการต่างๆ
โดยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
๗.๕.๑ มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ ยวข้อง ร่วมกันวางแผนและกาหนด
Road map ในการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย
LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) โดยในการศึกษาจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีแผนในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น LNG Trading Hub
๗.๕.๒ ศึกษาข้อจากัดทางกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน เพื่อวางแผนในการยกร่างกฎหมาย
และระเบียบตลอดจนการกากับและข้อบังคับต่างๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความ
พร้อมที่จะดาเนินธุรกิจ LNG Trading
๗.๕.๓ รัฐบาลควรสนับสนุนการลงทุนตลอด Value Chain ของ LNG เพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาด
LNG ในภูมิภาคและสนับสนุนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ
๘.๒ ประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายตัวให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด
๘.๓ เสริมสร้างการใช้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
๘.๔ เสริมสร้างการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติตลอดจนเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ

๑๐๓

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทาง ๑ การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก
๑

เปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่
กาลังจะหมดอายุ (เอราวัณ
บงกช) และกาหนดมาตรการ
เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง

ชธ.

๒

จัดทาแผนการดาเนินการในการ
บริหารจัดการแหล่งสัมปทานใน
อ่าวไทยทีจ่ ะหมดอายุในอนาคต
ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง JDA
(หมดอายุ PSC) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และ
แหล่งอาทิตย์

ชธ.

๓

กาหนด Roadmap ในการ
พัฒนาแหล่ง TCOCA

๔

พน./กต.
พน.

ลงนาม MOU ร่วมระหว่าง
ประเทศ ไทย-กัมพูชา ในการ
พัฒนาแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา

ตัวชี้วัด

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

เพื่อให้การจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณและแหล่ง
บงกชที่จะหมดอายุ
สัมปทานในปี ๒๕๖๕๒๕๖๖ ไม่เกิด
หยุดชะงัก
เพื่อให้แหล่งอื่นๆ ทีจ่ ะ
หมดอายุในอนาคตมี
การผลิตต่อเนื่อง

เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมจากอ่าวไทย
เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมจากอ่าวไทย

ประกาศผู้ได้รับสิทธิการสารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณ และแหล่งบงกชแล้ว
เสร็จใน ๑ ปี

มีแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
บริหารจัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต
อื่นๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง
JDA (หมดอายุ PSC) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่ง
อาทิตย์ ภายในปี ๒๕๖๕

๑๐๔
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทางที่ ๒ การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑

ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศเพื่อรองรับความ
มั่นคง และการเติบโตของ
ประเทศ

สนพ./ชธ.

๒

กาหนด Roadmap ในการ
พัฒนาหรือจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติ และทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานในภาค
ตะวันตกและภาคใต้

สนพ./ชธ.

ตัวชี้วัด

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

แหล่งเงิน

เพื่อประชาชนได้รับ
จัดทาแผนพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากต้นทุน
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี
และไฟฟูา) ที่ตาและ
่
แข่งขันได้
ดทาแผนพัฒนาและใช้
- เพื่อทดแทนการ จัประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
จัดหาก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี
จากประเทศเมียน
มาที่จะหมดไป

-

เพื่อทดแทนการ
จัดหาจาก JDA ที่
ลดลง และรองรับ
ความต้องการผลิต
ไฟฟูาในภาคใต้

แนวทาง ๓ การนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑
๒

๓

กาหนดเป็นนโยบายให้กา๊ ซ
ธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิง
หลักในการผลิตไฟฟูา
จัดทามาตรการส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติไปใช้ทดแทน
น้ามันเตา ถ่านหิน และ LPG
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
การนาก๊าซธรรมชาติ ทดแทน
การใช้น้ามันเตาในเรือ
ศึกษาการนาก๊าซธรรมชาติไปยัง
พื้นที่ต่างๆ นอกโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

แนวทาง ๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน

สนพ./ชธ.
สนพ./ชธ.

ปตท.

เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้
ก๊าซธรรมชาติทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ
เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิง
ที่สะอาด ไม่เกิดความ
แตกแยก และราคา
แข่งขันได้มีเสถียรภาพ

จัดทาแนวทางการส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟูา
อุตสาหกรรมและขนส่งภายใน ๑
ปี

๑๐๕

กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ตัวชี้วัด

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

๑

ศึกษาแนวทางการเปิดให้มีการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

สนพ./ชธ./
สานักงาน กกพ.

เพื่อให้ประโยชน์ที่เกิด
จากเปิดเสรีกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

๒

ศึกษาถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคง
กับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการ
แข่งขัน ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย
ศึกษาแนวทางการกาหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ
แนวทางการกากับดูแลที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขัน และเกิด
ประโยชน์กบั ผู้บริโภค

สนพ./ชธ.

เพื่อให้การเปิดเสรีไม่
กระทบต่อความมั่งคง
ในการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติให้กับ
ประเทศ
เพื่อให้การเปิดเสรีเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศและผู้บริโภค
รวมทั้งมีการกากับดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓

สนพ./ชธ./
สานักงาน กกพ.

จัดทาแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ภายใน ๑ ปี

แนวทาง ๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub
๑

กาหนด Roadmap ในการ
พัฒนา LNG Hub ของประเทศ
ไทย

สนพ./ชธ./ปตท.

๒

ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา LNG Hub ของประเทศ
ไทย
ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้
รองรับการเป็น LNG Hub
จัดทามาตรการสนับสนุนในการ
ทาธุรกิจ LNG ทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน)

ปตท.

๓
๔

พน.
รัฐบาล

เพื่อพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางซื้อขาย
LNG ในภูมิภาค
(Regional LNG
Trading Hub)

มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG
(Regional LNG Trading Hub)
ภายใน ๑ ปี

๑๐๖

การปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔
๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่ง
อนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ

การจัดทากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี (ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐนาไปดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี
นับจากกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)

๓.

ตัวชี้วัด
๓.๑ จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี ๒๕๖๒

๓.๒ จัดทาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ที่สามารถดาเนินการได้ทันทีในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก
๓.๓ จัดทาการศึกษาเพื่อกาหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาวใน
พื้นที่ที่มีศักยภาพ
๓.๔ การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการตามกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

๕.

หลักการเหตุผล
๕.๑ ความสาเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย

ในอดีตประเทศไทยประสบความส าเร็จจากการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทยโดย
นามาผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นไปอย่าง

๑๐๗

รวดเร็ ว และช่ว ยรองรั บการพัฒ นาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ และส่งผลต่อเนื่องให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างทวีคูณ (Economic Multiplier) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการ
ลงทุนทั้งจากนักลงทุนในและต่างประเทศจานวนมหาศาล ตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้าและปลายน้า เกิด
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับยกระดับฝีมือแรงงานผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเริ่มเติบโตขึ้นจากการค้ นพบทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐบาลในสมัยนั้นได้ตระหนักถึงความสาคัญและกาหนดเป็นนโยบายเพื่อวาง
แนวทางที่จ ะใช้ ทรั พยากรก๊าซธรรมชาติข องประเทศให้ เ กิดประโยชน์สู ง สุ ดและเป็ นการเพิ่ม มูล ค่า ให้ กั บ
เศรษฐกิจ โดยรัฐ บาลได้จั ดตั้งคณะกรรมการพัฒ นาพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลตะวันออกเพื่อบูรณาการการพัฒ นา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศให้เป็นระบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕
ทาให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
หลักของประเทศตั้งแต่นั้นมา โดยมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒) : รัฐบาลได้จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard) เป็นกลไกระดับชาติทาหน้าที่กากับ
ดู แลก าหนดนโยบายผลั กดั น ให้ เกิ ดการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมพื้ นฐานหลั กของประเทศบริ เวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก โดยภาครั ฐสนั บสนุ นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ได้แก่ ถนน รถไฟ นิคมอุตสาหกรรม
อ่างเก็บน้า ท่อส่งน้า ท่าเรือน้าลึก ไฟฟูา ประปา โทรคมนาคม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่ า งประเทศเป็ น ผู้ ล งทุ น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเปู า หมาย ซึ่ ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี เ ป็ นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายของการพัฒนาเพื่อทดแทนการนาเข้า การพัฒนาในระยะนี้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีในผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์โดยได้มอบหมายให้ ปตท. พัฒนาโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตวัตถุดิบ คือ
อีเทน โพรเพน และ LPG มาเป็นวัตถุดิบ และเชิญชวนให้เอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้น
พร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๗) : รัฐบาลได้เปิดเสรี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้มีการขยายการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นต้นโดยใช้แนฟทาที่มาจากการขยายโรงกลั่นในประเทศและการใช้ประโยชน์คอนเดนเสทที่ผลิตจากอ่าวไทยมา
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต พร้อมกับมีการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ นอกเหนือจากสาย
โอเลฟินส์ เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่หลากหลายมากขึ้น และนาไปสู่การพัฒนาการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๑) : เป็นการขยายพร้อมกับ
ปรับตัวเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยเชื่อมโยงสายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้น
ปลายอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นกลุ่ม (Cluster) เกิดความร่วมมือทางธุรกิจทั้งระหว่างบริษัทใน
ประเทศและต่า งประเทศมากขึ้น ชนิ ดผลิ ตภั ณฑ์มีความหลากหลาย จากปิโ ตรเคมี เกรดธรรมดาเริ่มไปสู่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น รองรับความต้องการในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นและ
ขยายการส่งออก โดยมีการใช้วัตถุดิบที่มาจากทั้งก๊าซธรรมชาติและแนฟทา นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีและ
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กาลังการผลิตที่มีขนาดเทียบเคียงกาลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) ทาให้เกิดการประหยัดต้นทุน
เชิงขนาดได้ (Economy of Scale) และไม่มีความเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค
โดยตลอด ๓๐ กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมาตั้ งแต่ เริ่ ม แผนพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมปิ โ ตรเคมี ร ะยะที่ ๑ จนถึ ง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ดึงดูดการลงทุนจากบริษัททั้งในและ
ต่ า งประเทศให้ เ ข้ า มาท าการลงทุ น ในประเทศไทยเป็ น จ านวนมหาศาล โดยมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น สะสมใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีสู งถึงประมาณ ๑ ล้ านล้ านบาท ซึ่งสร้างรายได้และมูลค่าการส่ งออกให้ กับประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เป็น ๑ ใน ๕ อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ของประเทศ ตามล าดับ อีกทั้งยั งก่อให้ เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า
๔,๐๐๐ ราย มีการจ้างงานในกลุ่มปิโตรเคมีและในกลุ่มผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปร่วมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ อัตรา๑๐ และ
ที่ ส าคั ญ คื อ เกิ ด การถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ต่ า งๆ ให้ กั บคนไทยจากการร่ ว มลงทุ นกั บ บริ ษั ท
ต่างประเทศอีกด้วย
๕.๒ ความจาเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต
๕.๒.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อรองรับนโยบายยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศไทยไปสู่ “Thailand ๔.๐”
ประเทศได้กาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S - Curve) ในอนาคตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐ ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใน
การสร้างฐานการผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกที่
มีคุณสมบัติพิเศษ (Specialty Products) มากขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนาเข้าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในรูปแบบเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในระยะต่อไป จึงเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มเติมจาก
ฐานที่มีในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต นาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
เพื่อทดแทนการนาเข้า เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิต
ของภูมิภาค เพื่อสร้างรายได้จากการส่งออก เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย
๕.๒.๒ การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ (Strategic Location)
ที่ตั้งของประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของความเชื่อมโยงระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค และมีภูมิประเทศอยู่ตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยประเทศสมาชิกต่างๆ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่
สูงและสูงกว่าประเทศไทย โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ กัมพูชาร้อยละ ๗.๐ ลาว
ร้อยละ ๗.๕ เมียนมาร้อยละ ๘.๑ เวียดนามร้อยละ ๖.๑ และไทยร้อยละ ๓.๒ จากอัตราการเติบโตดังกล่าว
๑๐
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แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในภูมิภาค CLMV ที่จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสูงถึงประมาณ ๑.๕ – ๒ เท่าของ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย
ที่ผ่านมาใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ระบบการขนส่งในกลุ่ม CLMV ก็มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา และยังคงพัฒนาต่อไปอีกจากนโยบายของภาครัฐ ที่มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะระบบการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและเชื่อมต่อไปยัง CLMV
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายการส่งออก ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นโอกาส
อันดีที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นประตู และศูนย์การค้าการลงทุนเข้าสู่ประเทศ CLMV เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการค้าให้กับประเทศไทย
๕.๒.๓ ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ประชากรโลกปัจจุบันประมาณ ๗.๖ พันล้านคนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น ๘.๕ พันล้านคน
ในปี ๒๐๓๐ และในจานวนนี้จะมีประชากรที่มีรายได้ปานกลาง (Middle-class Income) เพิ่มขึ้นอีก ๒.๕ พันล้านคน
จะมีผลทาให้เกิดการเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ไปทั่วโลก และจะทาให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าและ
บริการมากขึ้น รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีขึ้น จากความต้องการความเป็นอยู่
ที่ดี ขึ้ น ซึ่ งจะมี ผลต่อเนื่ องให้ เกิ ดการใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ ต่ างๆ ของอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพิ่ มมากขึ้นและมี ความ
หลากหลายรวมทั้งคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย โดยตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย
ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่ ๑ และ ๒ ของโลก ทาให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนจากฝั่งประเทศ
ตะวันตกมาเป็นประเทศตะวันออกหรือเอเชีย
ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่
จะช่วยเสริม สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จากการมีตลาดใหญ่ในประเทศ พร้อมกับใช้ศักยภาพความ
ได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตลาด ในการรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกและ
ภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลกที่มีกาลังการผลิตและความซับซ้อนของ
อุตสาหกรรมสูงสุด และมีศักยภาพการแข่งขันและความแข็งแกร่งในภูมิภาค เป็นอุตสาหกรรมการผลิตหลักที่
สร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศมีการ
ชะลอตัวและหยุดชะงักการขยายกาลังการผลิตจากประเด็นปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
๖.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
๖.๑.๑ ประเทศไทยเคยมีอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย แต่พบว่า
การเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรู ปพลาสติกของไทยที่ผ่ านมาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของ
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ประกอบการเป็ นหลัก เน้นการผลิตสินค้าทั่วไปที่มีเทคโนโลยีไม่สูงจน
ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเติบโตค่อนข้างช้า การไม่มีผู้แปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพทาให้ประเทศ
ไทยขาดโอกาสในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีมูลค่าสูง และทาให้ประเทศต้องมี
การนาเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูป

๑๑๐

๖.๑.๒ อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก (Plastics Converter) ในประเทศไทยไม่มีการลงทุน
อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป พลาสติ ก ขนาดใหญ่ โดยส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(ผู้ ป ระกอบการ ๔,๐๐๐ กว่าราย คิดเป็ นร้อยละ ๘๕ ของจานวนผู้ประกอบการ) ขาดเงินทุนองค์ ความรู้
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และโอกาสในการเข้าถึงตลาด
๖.๑.๓ อุต สาหกรรมพลาสติก ต้ องพึ่ง พาแรงงาน (Labor Intensive) แต่บุ คลากรไทยยั งขาด
ทักษะเฉพาะทางด้านการผลิตพลาสติก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน
๖.๑.๔ ขาดการสนั บ สนุ น งานออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก อย่ า งจริ ง จั ง รวมถึ ง การพั ฒ นา
เทคโนโลยีขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์และขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้วิจัยและภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต
๖.๑.๕ อุตสาหกรรมสนับ สนุนภายในประเทศยังไม่เข้มแข็ง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนด์และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
๖.๑.๖ ขาดข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ข้อมูลความต้องการของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
๖.๑.๗ ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติกคงรูป เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่แยกและทิ้ง
ขยะพลาสติกในพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม และยังไม่มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้
ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เกิดการต่อต้านการใช้พลาสติกดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ
๖.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบัน
๖.๒.๑ วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมปลายน้าที่อาจต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ
และความสามารถในการแข่งขันลดลง
๖.๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีข้อจากัดในการขยายกาลังการผลิต
จากข้อกาหนดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการมีอุตสาหกรรมอื่นที่ปลดปล่อยมลพิษสูงอยู่ในพื้นที่ และได้รับ
การจัดสรรสัดส่วนการปล่อยก๊าซในชั้นบรรยากาศ ทาให้เป็นการปิดกั้นโอกาสในการขยายการลงทุนและกาลัง
การผลิตเพิ่มเติมได้
๖.๒.๓ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีการใช้ทรัพยากรน้า
ในการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ EEC ของภาครัฐที่ต้องมีการ
ใช้น้าในภาคอุปโภคบริโภคจานวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปริมาณฝน
ในแต่ละปี ทาให้ทรัพยากรน้าจะไม่เพียงพอและก่อเกิดปัญหาการจัดสรรการใช้น้าระหว่างเพื่อการบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมในที่สุด

๑๑๑

๖.๒.๔ ปั ญหาความไม่ชัด เจนของการจัดผั งเมือง กล่ าวคือ ผั งเมืองที่กาหนดแล้ ว ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังเพราะจะทาให้นักลงทุน เกิดความไม่มั่นใจ ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงผังเมืองมาบตาพุด
ทาให้พื้นที่อุตสาหกรรมลดลงและไม่มีพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหลักในระยะต่อไป
๖.๒.๕ การพัฒนาเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Specialty) และที่มีมูลค่าสูง (High Value added Products) ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวั ตกรรมในการผลิตของเจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่ง
บางรายการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวต้องผ่านการร่วมลงทุน
๖.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ
ในอดีตได้เคยมีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรม
ต่ อ เนื่ อ งเพิ่ ม เติ ม โดยพบว่ า พื้ น ที่ ภ าคใต้ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ตั้ ง ที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค และจะมีส่วนช่วยในการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและขยายเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสามารถต่ อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ ปาล์ม และยางพารา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาโครงการที่เกี่ยวข้องพลังงานไม่ได้
รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ และนาไปสู่ความขัดแย้ง ทาให้โครงการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องขาดความต่อเนื่อง

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

ภาครัฐควรมีการจัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ให้กับประเทศเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ สู งสุ ดจากการจั ดหาปิ โ ตรเลี ย มที่ มาจากทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยต่อยอดการพัฒ นา
อุตสาหกรรมปิ โ ตรเคมีที่ มีอ ยู่ พร้ อมกั บ รองรั บการพั ฒ นาอุต สาหกรรมเปู าหมายในอนาคต ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตพร้อมกับยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
และรายได้ของประชาชน ดังนี้
๗.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ของไทย ต้องมีการนาการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์พร้อมกับเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการแปร
รู ป พลาสติก และเคมีภั ณฑ์ เพิ่มสั ดส่ ว นผู้ ประกอบการขนาดใหญ่ ในการผลิ ตผลิ ต ภัณฑ์ช นิดใหม่ๆ และมี
คุณสมบัติพิเศษที่มีมูลค่าสูง ทดแทนการนาเข้าและพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเพื่อขยายฐานสู่การ
ส่งออก พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้สามารถขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม) โดยควรมีมาตรการ ดังนี้
๗.๑.๑ กาหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต (New S-curve) ให้มุ่ง
สู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด
๗.๑.๒ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ รองรับอุตสาหกรรม
เปู า หมายผ่ า นมาตรการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ เช่ น การจั บ คู่ ท างธุ ร กิ จ ระหว่ า งอุ ต สาหกรรมเปู า หมายกั บ

๑๑๒

ผู้ประกอบการแปรรูป การสนับสนุนการร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี การให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายเข้ามามี
ส่วนร่วมลงทุน
๗.๑.๓ สนั บ สนุ น ให้ เกิดการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
รองรับการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMV และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกที่ต้องส่งออกใน
ปัจจุบัน อีกทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการค้าชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก รวมถึงการกาจัดอุปสรรค
ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
๗.๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐให้ความช่วยเหลือการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสู ง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้สิ นค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิ ตรถยนต์ไฟฟูา ชิ้นส่ว นเครื่องบิน และยานยนต์ เป็นต้น
รวมถึงรัฐควรพิจารณาลงทุนในห้องทดลองต้นแบบ (Pilot Prototype) เพื่อให้เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตใหม่ๆ จากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของนักวิจัยและผู้ริเริ่มกิจการใหม่ๆ ในประเทศ
(Startup) โดยจะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อร่วมกันคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด พร้อมกับเป็นการหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็น Platform ให้นักวิจัยและ Start Up ได้ทางานร่วมกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบความต้องการของผู้บริโภคและนาไปสู่การขยายผล (Scale Up) ต่อไป
๗.๑.๕ ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เช่น การนาเข้าเครื่องจักร
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนาเข้า และรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต
(New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยควรกาหนดสิทธิประโยชน์
ในอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของ EEC ขยายการให้สิทธิประโยชน์
การลงทุนในพื้นที่อื่น เช่น เขตเศรษฐกิจชายแดน
๗.๑.๖ ผลักดันการทา Circular Economy สาหรับพลาสติก โดยให้มีการลงทุน Recycle และ
Reuse ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเกิดการบริห ารจัดการภาพรวมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร เช่น นาไปเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่งเพื่อใช้ในโรงไฟฟูาขยะ หรือผลิตเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้งและส่งไปขายยังต่างประเทศ
๗.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดกับฐานการผลิตปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มี
ภาคเอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร และภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานที่ลงทุนเป็นจานวนมาก เช่น ระบบขนส่งทั้งทางรถ เรือ รวมทั้งคลังสินค้าต่างๆ พร้อมกับการรักษา
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวั นออกที่สามารถดาเนินการได้ทันทีเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S-curve) ในพื้นที่ EEC พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประชากรและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย โดยมีแนวทาง ดังนี้
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๗.๒.๑ ให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้าโดยลงทุนสร้างโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นที่ใช้
แนฟทา หรือ LPG เป็นวัตถุดิบ มีกาลังการผลิตเอทิลีน ๑-๑.๕ ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเคียงกาลังการผลิตขนาด
ใหญ่ในโลก (World Scale) และเกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) รองรับการลงทุน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขั้น กลางและขั้นปลายที่จะผลิ ตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) และทดแทนปริมาณ เอทิลีนที่ผลิตจากวัตถุดิบจาก
ก๊าซธรรมชาติที่จะลดลง เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๗.๒.๒ สนั บสนุน อุตสาหกรรมโรงกลั่ นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ส ามารถผลิ ต
วัตถุดิบ (Naptha, LPG) ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเปลี่ยนน้ามันเตาที่มีกามะถัน
สูงเป็นน้ามันใสที่สามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีได้
๗.๒.๓ ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่อุต สาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมโรงกลั่นที่
จะผลิตวัตถุดิบปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน EEC
๗.๒.๔ ทบทวนการจั ด สรรสั ด ส่ ว นการปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศในพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะการจัดสรรที่ไม่ได้มีการดาเนินโครงการและใช้จ ริง เพื่อนามาจัดสรรใหม่ให้โครงการที่จะดาเนินงาน
จริงนามาใช้ และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้สูงสุด ภายใต้กรอบการปล่อยที่มีอยู่
๗.๒.๕ ขยายโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(๑) ผังเมือง : มีความชัดเจนของผังเมือง ใน จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กาหนดเพื่อรองรับปิโตรเคมีระยะที่ ๔
(๒) ท่าเรือ : มีความชัดเจนในการต่อสัมปทานท่าเรือบริเวณมาบตาพุด
(๓) ระบบถนน : ลดความแออัดโดยการขยายและเชื่อมต่อถนนระหว่างนิคมฯ ไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบัง
(๔) ระบบราง : เชื่อมต่อท่าเรือน้าลึกที่สาคัญ ระบบถนน ด้วยระบบรถไฟทางคู่ในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและมีแผนขยายระบบรถไฟทางคู่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านพื้นที่ตั้งโรงงาน
(๕) ระบบน้า : จัดหาและพัฒนาแหล่ง น้าดิบ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองใหม่
แหล่งท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC และให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้
(๖) ระบบไฟฟูา : ต้องมีเสถียรภาพและราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตไฟฟูาใน
รูปแบบ Cogeneration
๗.๒.๖ กาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและพัฒนาของชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาและต่อ
ยอดไปสู่อุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพื่อทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
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๗.๒.๗ การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งคนในและนอกพื้นที่ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และเป็นโอกาสในการสร้างงานให้กับคนใน
พื้นที่
๗.๒.๘ จัดสรรงบประมาณกลับสู่ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน ทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และประชากรแฝง
คาดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จะใช้เงินลงทุน
ประมาณ ๒-๓ แสนล้านบาท
อย่ า งไรก็ ต าม ในระยะแรก ให้ ก ระทรวงพลั ง งาน ศึ ก ษาร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ EEC เพื่อกาหนดกลไกและหน่วยงาน
เจ้าภาพที่จะดาเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคตเพิ่มเติมด้วย
๗.๓ การกาหนดพื้นที่ใหม่สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงควรมีการกาหนดพื้นที่พัฒนาที่มีศักยภาพ
เพิ่มเติม ซึ่งในอดีตรัฐได้เคยมีการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern
Seaboard) เพื่อยกระดับภาคใต้ให้เป็นศูนย์การผลิต การค้าและการกระจายสินค้าแหล่งสาคัญของประเทศ และ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจะเป็นประตูสู่ต่างประเทศทั้งด้านทะเลอันดามัน และอ่าวไทย
พร้อมกับใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศและการ
ส่งออกสินค้าสู่ตลาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ภายใต้กรอบการพัฒนาสร้างความเจริญเติบโตในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี พร้ อมกับสมดุลในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับรายได้ของคน
ในพื้นที่ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยควรมีมาตรการ ดังนี้
๗.๓.๑ การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับและเกิดความต้องการให้มีการ
พัฒนาพื้นที่ โดยต้องมีการจัดทาฐานข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนาไปประกอบการจั ดทาเปูาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่
ต่อไป
๗.๓.๒ จัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ในรูปแบบ “พื้นที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อบูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่และรายได้ของคนในพื้นที่ทั้งใน
ด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้มีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบการจัดทา
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ภาคใต้
๗.๓.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ภาคใต้จะประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาคอมเพล็กซ์โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีเข้าด้วยกัน ให้มีกาลังการผลิต
ขนาดเทียบเคียงกาลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพื่อให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy
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of Scale) และสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุ นการผลิต ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ภาคใต้ ก็จะสามารถลดต้นทุนของการดาเนินงานจากการใช้
ประโยชน์ความเย็นเหลือทิ้งของการแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว
(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อเนื่องให้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน (Cluster) และ
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย
และผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มและ
ยางในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมยาง และ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ได้แก่ ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โลจิสติกส์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อรองรับการพัฒนา พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมครอบคลุมการศึกษา การดูแลสุข ภาพ ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน
สังคม และแรงงานเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ภาคใต้
(๔) การจัดให้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในภาคใต้ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนให้
ทัดเทียมกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ธุรกิจการค้า (Trading) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ
๗.๓.๔ จัดหาพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะสม
และให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากคนในพื้นที่

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่
ของประชาชน
๘.๒ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ
๘.๓ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S-curve)

๑๑๖

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๑

ศึกษามาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ที่มีมูลคาสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศ
(New S-Curve)

วงเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

อก./สศช.

เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมีภัณฑ์

มีแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ภายใน
ปี ๒๕๖๒

EEC / อก. /พน.
(สนพ.)/สศช.

เพื่อเป็นการรักษา
ศักยภาพให้ฐานการ
ผลิตปิโตรเคมีในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้าคงความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

มีแผนการ
พัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ที่
สามารถ
ดาเนินการได้
ทันทีในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก
ภายในปี ๒๕๖๒

ล้านบาท

แหล่งเงิน

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑
๒
๓

๔

กาหนดสิทธิประโยชน์การลงทุน
แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔
ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม
จัดทาแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
ที่สามารถดาเนินการได้ทันทีใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ศึกษาเพื่อกาหนดกลไกและ
หน่วยงานเจ้าภาพที่จะ
ดาเนินงานผลักดันและขับ
เคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคต

EEC/ทส.
EEC / อก. /พน.
(สนพ.) /สศช.
EEC/พน.
(สนพ.)/อก./
สศช.

๑๑๗

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
แนวทางที่ ๓ การกาหนดพื้นที่ใหม่สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว
๑

จัดทาการศึกษาเพื่อกาหนด
กรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

อก. /พน.
(สนพ.)/สศช.

เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการกระจาย
รายได้ไปสู่ภูมิภาคอื่น

มีกรอบแผนการ
พัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ใน
ระยะยาวในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ
ภายในปี ๒๕๖๒

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตาม
ผลการศึกษา

เพื่อบูรณาการการ
ดาเนินการผลักดันการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย

มีการมอบหมาย
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
ดาเนินการตาม
กรอบแผนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะ ๔

แนวทางที่ ๔ การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
๑

หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้
ข้อเสนอแนะ และดาเนินการ
ตามผลการศึกษาในการกาหนด
นโยบายและมาตรการการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔

๑๑๘

ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริม
การแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การปฏิ รู ป ด้ า นการสนั บ สนุ น พลั ง งานทดแทนเพื่ อ การส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันหรือประเทศทางตะวันตก จึงจาเป็นต้องใช้พลังงานจานวนมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานเกือบทั้งหมดมาจากการซื้อและนาเข้าจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงสูญเสียเงินตราจานวนมาก
ออกนอกประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนใช้เอง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดการ
ใช้พลังงานจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan : AEDP ๒๐๑๕) โดยให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และได้กาหนดเปูาหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP ๒๐๑๕ เท่ากับร้อยละ
๓๐ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี ๒๕๗๙
โดยในภาคการผลิตไฟฟูา คาดว่าจะมีการพัฒนาการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามศักยภาพวัตถุดิบเชิงพื้นที่และระบบสายส่ งไฟฟูาที่สามารถรองรับการผลิ ตไฟฟูาจากพลังงาน
ทดแทนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตไฟฟูาจากชีวมวล ขยะ และแสงอาทิตย์ สาหรับภาคการผลิตความร้อน
การใช้พลังงานทดแทนในภาคส่วนนี้ มีเปูาหมายในการพัฒนาการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆ ในช่วงแรก และจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายแผนฯ ซึ่งจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการผลิตการใช้ความร้อนจากพลังงานทดแทนเป็นไปตามเปูาหมาย โดยอาศัยกลไกการสนับสนุน
ด้านราคา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานหลัก ในขณะที่ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพหรือ
พลั ง งานทดแทนในภาคขนส่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เกี่ ย วข้ องกั บหลายภาคส่ ว นทั้ งด้ า นการเกษตร การลงทุ น
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โรงกลั่น และอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการเติบโตต่อเนื่อง แต่จากการที่ มีความ
หลากหลายของเชื้อเพลิง อาจส่งผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการวางแผนการดาเนินการสาหรับ
หน่วยงานและการกาหนดแผนลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาในการส่งเสริมพลังงานทดแทน สามารถแบ่งปัญหาการบริหาร
จัดการเป็น ๔ ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้
 การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากชีวมวลมีปัญหาด้านการบูรณาการข้อมูล และได้รับการต่อต้าน
จากประชาชน รวมทั้งยังขาดมาตรฐานและตลาดกลางชีวมวล ในภาคการผลิตไฟฟูาและภาคความร้อน มีแผน
ที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยการเพิ่มสัดส่วนจากพลังงานทดแทนที่ จะสามารถ
ส่งเสริมให้ผลิตได้เพิ่มขึ้นได้นั้น ก็คือ ชีวมวล ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของวัตถุดิบที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงและอาจไม่
เพียงพอต่อการผลิตพลังงานในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีวางแผนในการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอ นอกจากนี้

๑๑๙

ปัจจุบันการดาเนินการโครงการส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยภาคเอกชน ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ส่งผลให้ชุมชนเกิดการต่อต้านโครงการ จาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่งปฏิรูป ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพลังงานทดแทน โดยอาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน ลดการต่อต้าน และเป็นการ
สร้างรายได้แก่เกษตรกรหรือชุมชน
 กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ การจะนาขยะไปผลิตเป็น
พลังงานนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็น
ขยะที่มีความชื้นสูง และยังมีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟูาจากขยะ รวมถึง
ชุมชนโดยรอบผู้มีส่วนได้เสีย ยังขาดความตระหนักหรือความเข้าใจถึงการบาบัดขยะให้ถูกวิธี จนบางครั้งเกิด
การประท้วงต่อต้านโรงไฟฟูาขยะ ทั้งๆ ที่โครงการเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง
 การส่งเสริมโซลาร์รูฟในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการเข้าร่วมของประชาชนทั่วไป แม้ว่าการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากโซลาร์เซลล์จะดาเนินการมาแล้ว หลายไปและมีไฟฟูาที่ขายเข้าระบบแล้วจานวนมาก
แต่ เนื่ องจากศั กยภาพของประเทศ ที่ส ามารถผลิ ต ไฟฟูา จากโซลาร์ เ ซลล์ นั้ นมี สู ง มาก แต่ ด้ว ยปั ญหาด้ า น
กฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขของการด าเนิ น การที่ ยั ง ไม่ เ อื้ อ ให้ ก ารด าเนิ น การขยายวงได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเห็นสมควรเร่งแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขให้การส่งเสริมโซลาร์รูฟเอื้อ
ต่อการเข้าร่วมของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น
 โครงสร้ า งการใช้ เ ชื้อ เพลิ ง ในภาคขนส่ งมี ค วามหลากหลาย ปั จ จุบั น โครงสร้ างการใช้
เชื้อเพลิงในภาคขนส่งมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อภาระต้นทุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในภาค
ขนส่ ง จาเป็ น อย่ างยิ่ งที่รั ฐ ต้องเร่ งปฏิรู ป ดาเนินการกาหนดกรอบทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ งและ
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการกาหนดนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริม
หรือบริหารจัดการ การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่มีการบริหารจัดการพลังงาน
ทดแทนที่มีป ระสิ ทธิภ าพอย่ างเป็ น ระบบและเป็นรูปธรรมนาไปสู่ เชิงปฏิบัติได้จริง จะส่ งผลให้ การพัฒ นา
พลังงานทดแทนของประเทศเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศให้เป็นไปตามเปูาหมายได้ ดั งนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวง
พลังงานเร่งดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๔ ด้านที่สาคัญ คือ การจัดทาระบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล การส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอย
ไปเป็น เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และการกาหนดโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของ
ประเทศสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายและสอดคล้องกับทิศทางการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการ
พัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศได้อย่างยั่งยืน

๑๒๐

รูปที่ 22 ความเชื่อมโยงปัญหาและความจาเป็นของการปฏิรูป

๑๒๑

การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็ว อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
๑.๓ ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจยอมรั บ โครงการพลั ง งานชี ว มวลและสามารถเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว ม
ในโครงการได้
๑.๔ มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
ของประเทศ

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ดาเนินการปฏิรูปการกาหนดนโยบายและเริ่มนาไปสู่ปฏิบัติได้ภายใน ๕ ปี

๓.

ตัวชี้วัด
๓.๑ ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟูาชีวมวลสอดคล้องตามแผน AEDP

๓.๒ มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ดาเนินการได้จริง ภายใน ๓ ปี
๓.๓ หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบมีการกาหนดนโยบายและมาตรการดาเนินการส่ งเสริมการพัฒ นา
พลังงานชีวมวลเป็นไปตามแผนที่กาหนดได้ ภายใน ๕ ปี

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๑๒๒

๕.

หลักการเหตุผล

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy
Development Plan: AEDP ๒๐๑๕) ได้กาหนดเปูาหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปของ
พลังงานไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP ๒๐๑๕ เป็นร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายในปี ๒๕๗๙
ทั้งนี้ ในภาคการผลิตไฟฟูามีแผนที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาที่จะสามารถส่งเสริมให้ผลิตได้เพิ่มขึ้นได้นั้น ก็คือชีวมวล ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของวัตถุดิบ
ที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงและอาจไม่เพียงพอต่อการผลิตพลัง งานในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีวางแผนในการ
จัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอสาหรับการผลิตไฟฟูาที่จะเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เคยเสนอรายงานเรื่อง “การส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลไม้โตเร็วเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างปุา และเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน” และเมื่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานได้ศึกษารายงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปที่สาคัญ เป็นประโยชน์ และเห็น
ด้วยที่จะให้มีการดาเนินการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวต่อ ไป โดยให้มีการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตพลังงานชีวมวล ยังรวมถึงการส่งเสริมให้มีโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนในระดับชุมชนอีกด้วย เพื่อให้
ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มในโครงการ ลดการต่อต้า นการสร้างโรงไฟฟูา ใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ สร้า งรายได้แ ก่
เกษตรกรหรือชุมชน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานด้วย
สาหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนามาใช้ในการปลูกไม้โตเร็วนั้นมีจานวนมากมายทั่วประเทศ จะไม่
อนุญาตให้ตัดไม้ทาลายปุาสงวน แต่จะต้องเป็นการตัดไม้ที่ได้จากการปลูกเท่านั้น และควรใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้ที่ดินไม่คุ้มค่า เพื่อปลูกไม้โตเร็วสาหรับปูอนให้โรงไฟฟูาชีวมวล (ดูตารางที่ ๑)
ดังนั้น การมีระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่งดาเนินการให้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ ทางการกาหนด
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานชีวมวลของประเทศได้อย่างยั่งยืน

๑๒๓

ตารางที่ 6 ศักยภาพของพื้นที่ปลูกไม้โตเร็ว และศักยภาพการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานชีวมวล
ลาดับ
ที่

ศักยภาพของ
พื้นที่ปลูกไม้โตเร็ว

ที่มา

จานวนที่ดิน
(ล้านไร่)

๑
๒

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟูาด้วยพลังงาน
ชีวมวล
(MW)
Min (๑)
Max (๒)
๓,๘๐๐
๙,๕๐๐
๑,๒๒๐
๓,๐๕๐

นาดอนนอกเขตชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
๑๙
พืชไร่ผลผลิตตกต่าเป็นภาระ
กรมพัฒนาที่ดิน
๖.๑
รัฐบาล
๓ พื้นที่รัฐบาลมีนโยบายปลูกพืช
กรมพัฒนาที่ดิน
๔.๒
๘๔๐
ทดแทน
๔ พื้นที่ทิ้งร้าง นาร้างและรกร้างว่าง
กรมพัฒนาที่ดิน
๑๐
๒,๐๐๐
เปล่า
๕ พื้นที่ที่ดิน ส.ป.ก.
ส.ป.ก.
๑.๗
๓๔๐
๖ ที่ดินกรมปุาไม้ ( ที่ดินปุาเสื่อม
กรมปุาไม้
๑๐
๒,๐๐๐
โทรม ระหว่างขออนุมัติให้ใช้
สาหรับการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ )
รวม
๕๑
๑๐,๒๐๐
ที่มา: รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หมายเหตุ: (๑) คานวณจากที่ดิน ๕,๐๐๐ ไร่ ผลิตไฟฟูาได้ ๑ MW
(๒) คานวณจากที่ดิน ๒,๐๐๐ ไร่ ผลิตไฟฟูาได้ ๑ MW

๖.

๒,๑๐๐
๕,๐๐๐
๘๕๐
๕,๐๐๐
๒๕,๕๐๐

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

กระบวนการดาเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ
๓ กระบวนการ ซึ่งมีการดาเนินการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ดังนี้

๑๒๔

รูปที่ 23 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ การกาหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมด้านพลังงานชีวมวล
๖.๑.๑ การกาหนดนโยบาย การบูร ณาการ การพัฒ นาส่ง เสริ ม พลัง งานชี ว มวลและ
ผู้รับผิดชอบ การกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาพลังงานชีวมวลของประเทศของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ต้นน้า
จนถึงปลายน้า ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบสาหรับผลิตพลังงานชีวมวล การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานชีวมวล
การกากับดูแลกิจ การและราคาพลังงานชีว มวล รวมถึงการกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการผลิตการใช้
พลังงานชีวมวลของประเทศ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีห น้าที่เสนอนโยบาย แผนการบริห ารและพัฒ นา
พลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดราคาพลังงาน สนับสนุน
เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(๒) คณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลั ง งาน (กบง.) แต่ ง ตั้ ง โดย กพช. ท าหน้ า ที่
ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนามาตรการด้านพลังงาน เสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ด้านราคาพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ กพช. มอบหมาย
(๓) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทาหน้าที่กากับกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ง

๑๒๕

บุคคลใด เพื่อพิจารณาหรือกระทาการอย่างใดตามที่ กกพ. มอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมาจะกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการที่ตั้งตามความจาเป็นตามภารกิจกากับกิจการพลังงานที่มีอยู่
(๔) คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ด าเนิ น การภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรื อปฏิบั ติการตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุ คคลมาให้ ข้อเท็จจริง คาอธิบาย
คาแนะนาหรือความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามความจาเป็น
๖.๑.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) ขาดการบูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลของประเทศและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาจากการขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทาให้ข้อมูลศักยภาพ
ชีวมวลมีความไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดทาฐานข้อมูลและการกาหนดนโยบายการส่ งเสริม
พลังงานชีวมวลของประเทศในอนาคตต่อไป
(๒) โรงไฟฟูาชีวมวลปัจจุบัน มีการจ่ายไฟฟูา แบบ Non-firm ทาให้ขาดความมั่นคง
ทางไฟฟูา
ปัจจุบันโรงไฟฟูาชีวมวล จะมีสัญญาการซื้อขายไฟฟูา (Power Purchasing Agreement:
PPA) ประเภท Non – Firm ทาให้มีความไม่แน่นอนในการปูอนพลังงานไฟฟูาเข้าระบบ ดังนั้น การไฟฟูาฯ จึง
จาเป็นต้องมีการสารองกาลังการผลิตไฟฟูาให้เท่ากับปริมาณโรงไฟฟูาชีวมวลที่อาจจะไม่จ่ายไฟฟูาในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระและเพิ่มต้นทุนกับโรงไฟฟูาหลัก และส่งผลเป็น ภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนต่อไป
๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ
จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรกาหนดแนวทางในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการจัดตั้งคณะทางานบูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลไม้โตเร็วของ
ประเทศและแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โ ตเร็วสาหรับผลิตพลังงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม เป็ น ต้น เพื่อให้ ได้ข้อมูล ศักยภาพชี ว มวลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมั ย
สามารถน าไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือเปู าหมายการส่ งเสริมพลั งงานชีว มวลได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมให้โรงไฟฟูาชีวมวลประเภท Non – Firm
มีการจ่ายกระแสไฟฟูาแบบ Firm

๑๒๖

๖.๒ การออกมาตรการ การสนับสนุน การกากับกิจการ และการอนุมัติลงทุนพัฒนาโครงการ
๖.๒.๑ การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ การกาหนดนโยบาย การออกมาตรการ การกากับ
กิจการพลังงานและการอนุมัติลงทุน เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
(๒) หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(๓) หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การไฟฟูานครหลวง
(๕) ผู้ประกอบการที่ลงทุนพัฒนาโครงการ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานชีวมวล
๖.๒.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) ขาดข้อมูลที่ทันสมัยสาหรับวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพัฒนาโครงการ
พลัง งานทดแทน รวมถึ งข้ อมูล มีก ารเคลื่อ นไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ งการขาดฐานข้อมู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดสภาพปัญหาของการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือทาให้มีการขนส่งวัตถุดิบข้ามเขตพื้นที่
ส่งผลทาให้ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโรงไฟฟูา และส่งต่อภาระนั้นแก่ประชาชน
ผู้ใช้ไฟฟูาได้
(๒) ขาดมาตรฐานและตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ทาให้การส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีราคาอ้างอิงที่แน่ชัดและ
ไม่ก่อให้เกิดตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้
ที่สนใจจะลงทุนผลิตเชื้อเพลิงสาหรับปูอนให้กับโรงไฟฟูาชีวมวลมีความไม่มั่นใจในการลงทุน ดังนั้น ภาครัฐ
จาเป็นต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานและสร้างตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วให้เกิดขึ้น เพื่อการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วทั้งภาคไฟฟูาและความร้อนเป็นไปตามเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ
๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้น เห็นควรต้องกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การดาเนินการด้านระบบบริหารจัดการหรือฐานข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ไฟฟูาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็ว ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าอย่างครบวงจร เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต
เชื้อเพลิง ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูา ผู้ประกอบการโรงไฟฟูา การจัดการของเสีย การ
บริหารสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงการจัดทามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เพื่อก่อให้เกิดตลาดกลางเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว มีราคาเชื้อเพลิงที่สามารถอ้างอิงได้ ทาให้เกิดการแข่งขันลงทุนการผลิตเชื้อเพลิงไม้โตเร็วได้
มากขึ้นและสอดคล้องตามเปูาหมายการพัฒนาพลั งงานทดแทนของประเทศ ซึ่งแนวทางการดาเนินการที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย
(๑) บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/เผยแพร่ความรู้/กาหนดพื้นที่และส่งเสริมการปลูก
(๒) จัดทาระบบฐานข้อมูลสาหรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
(๓) กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว

๑๒๗

(๔) จัดทาคู่มือการบริหารจัดการชีวมวลไม้โตเร็ว
๖.๓ การดาเนินการพัฒนาโครงการ
๖.๓.๑ การดาเนินการและผู้รับผิดชอบ การพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน ประกอบด้วย
(๑) หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(๒) รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การไฟฟูา
นครหลวง
(๓) ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานชีวมวล
๖.๓.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(๑) ประชาชนยังยึดติดกับผลกระทบจากโรงไฟฟูาพลังงานทดแทน
ประชาชนไม่เปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้ผลักดันให้โรงไฟฟูาดาเนินการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแบบ ประชารัฐ และภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน
(๒) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟูาชีวมวล
ปัจจุบันการดาเนินการโครงการโรงไฟฟูาชีวมวลจะดาเนินการโดยภาคเอกชนยังไม่มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
๖.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ ประกอบด้วย มีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงไฟฟูาพลังงาน
ทดแทน และขยายผลโครงการพลังงานทดแทนชุมชน

๑๒๘

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

รูปที่ 24 ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล

รูปที่ 25 กระบวนการดาเนินงานบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล

๑๒๙

๗.๑ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๑.๑ จัดตั้งคณะทางานฯ บูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลและพื้นที่เหมาะสมสาหรับปลูกไม้โตเร็ว
และแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับผลิตพลังงานร่วมกัน เพื่อให้ได้
ข้อมูลศักยภาพชีวมวลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมัย โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
๗.๑.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลและแผนที่พื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วของประเทศ รวมถึง
ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาชีวมวลและโรงงานอุตสาหกรรมเดิม
๗.๒ กาหนดพื้นที่สาหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก พิจารณาพื้ นที่ปลูกใกล้โรงไฟฟูาเดิมที่มี
เชื้อเพลิงไม่เพียงพอก่อน)
ดาเนินการศึกษาและกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกไม้โตเร็ว โดยกาหนดเปูาหมายใน
ระยะแรกจากพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟูาเดิมและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก (หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สปก. กรมปุาไม้ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) โดยดาเนินการ ดังนี้
๗.๒.๑ พิจารณาประเมินพื้นที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลและแผนที่พื้นที่เหมาะสมในการปลูกไม้
โตเร็วของประเทศ เพื่อกาหนดพื้นที่สาหรับการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเบื้องต้น
๗.๒.๒ ดาเนินการสารวจและประเมินความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ พร้อมทั้งจัดลาดับในการ
ส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วระดับชุมชนสนับสนุนโรงไฟฟูาและโรงงานอุตสาหกรรมเดิม และ
ประเมินการขยายกาลังการผลิตสาหรับโรงไฟฟูาใหม่ในอนาคต
๗.๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกั บไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์
กระถินเทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น
๗.๓.๑ รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ย วข้องกับการปลู กไม้ โ ตเร็ว เช่น ประเภทไม้โ ตเร็ว พันธุ์ไม้โ ตเร็ ว
ลักษณะดินที่เหมาะสม วิธีการปลูก การบารุงดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น และจัดทาเป็นคู่มือการปลูกไม้
โตเร็ว
๗.๓.๒ ดาเนินการเผยแพร่คู่มือและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไม้โตเร็วให้กับเกษตรกร/ผู้สนใจ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร/ผู้สนใจ ก่อนลงมือปลูกไม้โตเร็ว
๗.๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และคาแนะนาในการปลู กไม้โตเร็วให้กับ
เกษตรกร/ชุมชน
๗.๔.๑ ดาเนินการสนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และให้คาแนะนาในการปลูกไม้โต
เร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน รวมถึงศึกษาการพัฒนาพันธุ์ไม้หรือการเพิ่ม Yield

๑๓๐

๗.๔.๒ จัดทาระบบขึ้นทะเบียนจดแจ้งพื้นที่การปลูกและตัดไม้โตเร็ว
๗.๔.๓ จัดทาคู่มือการบริ หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาโครงการต่อไป
๗.๕

สนั บ สนุ น การตั้ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/สหกรณ์ ก ารเกษตร เพื่ อ ผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล

ไม้โตเร็ว
ดาเนินการกาหนดชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ สร้างพันธสัญญาระหว่างภาครัฐ ชุ มชน โรงไฟฟูา/
โรงงานอุตสาหกรรม (หน่ วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม กรมปุาไม้ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โรงไฟฟูา ชุมชน) และจัดทาฐานข้อมูลผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว โดย
ดาเนินการ ดังนี้
๗.๕.๑ สารวจความพร้อมของชุมชนในพื้นที่เปูาหมาย
๗.๕.๒ สร้างความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ผลประโยชน์ที่ได้รับของชุมชนและโรงไฟฟูา
๗.๕.๓ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร สาหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
๗.๕.๔ สนับสนุนให้คาปรึกษาด้านการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว แปรรูป และส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วให้แก่วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร
๗.๕.๕ ทาข้อตกลงระหว่างภาครัฐ ชุมชน โรงไฟฟูา สาหรับเงื่อนไขการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็วด้วยระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)
๗.๕.๖ จัดทาระบบฐานข้อมูลสาหรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ
(โดยระยะแรก ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้โรงไฟฟูาเดิมก่อน)
๗.๕.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมชีวมวลไม้โตเร็ว เพื่อสารวจ
และติดตามประเมินผลกระบวนการสร้างวัตถุดิบชีวมวลจากไม้โตเร็วมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟูา
ชีวมวล รวมทั้งการประเมินปริมาณชีวมวลไม้โตเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ มาช่วยในการ
ติดตาม เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น
๗.๖ กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
ดาเนินการจัดทามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว จัดตั้งรูปแบบตลาดกลางชีวมวลไม้โตเร็ว
(หน่ วยงาน กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โรงไฟฟูา) ดังนี้

๑๓๑

๗.๖.๑ ดาเนินการศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้โตเร็วทุกประเภท และกาหนดร่างค่า
มาตรฐานกลาง
๗.๖.๒ ดาเนินการตามขั้นตอนการกาหนดค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
๗.๖.๓ ศึกษาค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เทียบค่าการลงทุนการผลิตและขนส่ง และ
กาหนดราคากลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วจากการพิจารณาให้ครบทั้งระบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ได้ โดยเริ่ม
จากผู้ปลูก ผู้ตัด ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และผู้ใช้
๗.๖.๔ กาหนดรู ป แบบการจัดตั้งตลาดกลางโดยอิงราคาต้นทุนการผลิ ตและขนส่ ง และการ
กาหนดค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
๗.๗ ออกมาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนุนให้โรงไฟฟูาแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟูา
แบบ Firm
ดาเนินการออกมาตรการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล แบบ Firm โดยกาหนดการรับซื้อแต่ละ
พื้นที่ให้สอดคล้องกันระหว่างการปริมาณผลิตตามศักยภาพในพื้นที่ การปริมาณใช้ไฟฟูา และความสามารถใน
การรองรับของระบบสายส่งไฟฟูา เพื่อแก้ปัญหาสายส่งเต็มและลดการสูญเสียในระบบสายส่ง และสร้างความ
มั่นคงต่อระบบไฟฟูา
๗.๘ ดาเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปลูกไม้โตเร็วทดแทนในส่วนที่ตัดไปใช้งาน
๗.๘.๑ ดาเนินการผลิตเชื้อเพลิงไม้โตเร็ว และปลูกไม้โตเร็วทดแทนส่วนที่นาไปผลิตเชื้อเพลิงแล้ว
รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับปูอนเป็นเชื้อเพลิงให้
โรงไฟฟูาเดิม โดยมีชุมชนร่วมบริหารจัดการในโครงการ
๗.๘.๒ ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เช่น ไม้สับ Pellet

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ภาครัฐมีทิศทางนโยบายในการส่งเสริมด้านพลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
๘.๒ มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๘.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาในโครงการด้านพลังงานชีวมวล และสามารถใช้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาโครงการที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนได้ต่อไป
๘.๔ มีมาตรฐานเชื้อเพลิ งชีว มวลไม้โ ตเร็ว และตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีว มวลไม้โ ตเร็ว ของ
ประเทศ
๘.๕ มีการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสร้างเศรษฐกิจชุมชน

๑๓๒

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา

ลาดับ

กิจกรรม

๑

บูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
โตเร็วร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดพื้นที่สาหรับ
ปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก
พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้
โรงไฟฟูาเดิมที่มี
เชื้อเพลิงไม่เพียงพอ
ก่อน)

๒

๓

๔

เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ
ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส
สนประดิพัทธ์ สะเดา
กระถินณรงค์ กระถิน
เทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น
สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้
ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และ
คาแนะนาในการปลูกไม้
โตเร็วให้กับเกษตรกร/
ชุมชน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

กษ./มท./
ทส./พพ.

พพ./กรม
วิชาการ
เกษตร/กรม
พัฒนาที่ดิน/
กรมส่งเสริม
สหกรณ์/
สปก./กรมปุา
ไม้/GISTDA
พพ./กรม
วิชาการ
เกษตร/กรม
พัฒนาที่ดิน/
กรมปุาไม้
พพ./กรม
วิชาการ
เกษตร/กรม
พัฒนาที่ดิน/
กรมปุาไม้

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลศักยภาพและ
แผนที่พื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ
พื้นที่ที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมในการส่งเสริม
ให้ปลูกไม้โตเร็ว

การพัฒนาฐานข้อมูลและ
แผนที่พื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ

คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว

เกษตรกร/ผูส้ นใจมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ไม้โตเร็วและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจได้

แหล่งเงิน

การส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วในพื้นที่ที่เหมาะสม

- ระบบขึ้นทะเบียนจดแจ้ง การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง
พื้นที่การปลูกและตัดไม้โต พื้นที่การปลูกและตัดไม้
โตเร็ว
เร็ว
- คู่มือการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว

๑๓๓

ระยะเวลา
ลาดับ

กิจกรรม

๕

สนับสนุนการตั้ง
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร ผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โต
เร็ว

๖

กาหนดมาตรฐานและ
ราคากลางของเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว

๗

ออกมาตรการและ
ระเบียบเพื่อสนับสนุน
ให้โรงไฟฟูาแบบ NonFirm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟูาแบบ Firm

๘

ดาเนินการตัดไม้โตเร็ว
มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
และปลูกไม้โตเร็ว
ทดแทนในส่วนที่ตัดไป
ใช้งาน

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

แหล่งเงิน

กรมพัฒนา
ที่ดิน/ กรม
ส่งเสริม
สหกรณ์/ สปก./
กรมปุาไม้
GISTDA/ พพ./
โรงไฟฟูา/
ชุมชน
พพ./วว./
สมอ./กรอ./
สถาบันการเงิน/
โรงไฟฟูา
พพ./สานักงาน
กกพ./กฟผ./
กฟน./กฟภ.

มีวิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร
ผลิตเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว

พพ./อก./
สภาอุตฯ/

ดาเนินการผลิต
เชือ้ เพลิงไม้โตเร็วได้
ภายในปี ๒๕๖๓

ผู้ประกอบการ/

ชุมชน

ตัวชี้วัด

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร ผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว

มาตรฐานเชื้อเพลิงและ การพัฒนาและจัดทา
มาตรฐานเชื้อเพลิงและสร้าง
ตลาดกลางเชื้อเพลิง
ตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวล
ชีวมวลไม้โตเร็ว
ไม้โตเร็ว
ระเบียบการรับซื้อไฟฟูาจาก
มีมาตรการและ
ระเบียบในการรับซื้อ ชีวมวลเป็นสัญญาแบบ
ไฟฟูาจากชีวมวลเป็น Firm
สัญญาแบบ Firm
การประเมินผลการผลิตและ
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไม้โต
เร็ว

๑๓๔

การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค
๑๑
ในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑.๑ ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑.๒ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน
๑.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่ช่วยลดปัญหา ขยะล้นเมือง/กาจัดผิดวิธี
๑.๔ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ มีกฎหมาย กฎกระทรวงบังคับใช้วิธีการแยกขยะ การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี
๓.๒ มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟูาจากขยะ รวมทั้งมี
แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากนัก รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ
ขยะมาก
๓.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทย เพื่อนาไปดาเนินการแบบบูรณาการ
และขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มีความพร้อม
๓.๔ มีแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑

ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. แนวทางส่ง สรมแ ะ ัด ปสรร ในการนา ยะ
มู ฝ ยไป ป็น ชื้ พ ง พื่ ตไฟฟ้า.

๑๓๕

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
๔.๑ งบประมาณแผ่นดิน
๔.๒ งบประมาณจากท้องถิ่น
๔.๓ การร่วมลงทุนจากภาคเอกชน

๕.

หลักการเหตุผล

ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญของสังคมไทย ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และต่อสิ่งแวดล้อม จากสถิติล่าสุดพบว่า คนไทยทิ้งขยะเป็นปริมาณสูงถึงปีละ ๒๖.๘๕ ล้านตัน (หรือเทียบเท่า
๗๓,๕๖๐ ตัน/วัน) แต่ขยะเหล่านั้นมีเพียงร้อยละ ๕๐ เท่านั้นที่มีการนาไปกาจัดโดยถูกวิธี อีกประมาณร้อยละ
๒๗ ถูกนาไปเทกองทิ้งหรือฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี และอีกประมาณร้อยละ ๒๓ เป็นขยะตกค้างที่ไม่ได้รับการ
กาจัดเลย หน้าที่ในการเก็บและบริหารจัดการกาจัดขยะในปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล อบต. และ อบจ. กับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จากจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมือง จึงทาให้ขยะมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประชาชน
และ อปท. โดยทั่วไปยังขาดจิตสานึกที่จะคัดแยกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ ที่ฝังกลบขยะมีจากัด
และหาได้ยากขึ้น อปท. และเทศบาลหลาย ๆ แห่ง ขาดองค์ความรู้ และกาลังคนที่จะวางแผนบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทาให้บ่อยครั้งมีการใช้งบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือมาเพื่อกาจัด
ขยะอย่างไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่า เตาเผาขยะไม่ทางาน ขยะก็ยังตกค้างและหมักหมมในแบบเดิมๆ ส่งกลิ่นเหม็น
หรื อ ในบางกรณี เ กิ ด น้ าเสี ย รั่ ว ไหลไปสู่ แ หล่ ง น้ าธรรมชาติ ขยะที่ ถู ก ทิ้ ง ไว้ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซมี เ ทนปล่ อ ยสู่
บรรยากาศ ทาให้เกิดการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกอันเป็นที่มาของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
รัฐบาลได้กาหนดให้การกาจัดขยะมูลฝอย เป็นภารกิจเร่งด่วนและสาคัญของคนไทยทุกคนที่จัดเป็น
วาระแห่งชาติ.(National Agenda) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานได้ทาการศึกษาวิเคราะห์แล้ว เห็นควรเสนอให้การนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกาจัดขยะได้อย่างถูกวิธี เกิดมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างสะสม ลดปัญหา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี การจะนาขยะไปผลิตเป็นพลังงานนั้น
ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็นขยะที่
มีความชื้นสูง และยังมี กฎระเบียบหรือกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟูาจากขยะ รวมถึงชุมชน
โดยรอบผู้มีส่วนได้เสีย ยังขาดความตระหนักหรือความเข้าใจถึงการบาบัดขยะให้ถูกวิธี จนบางครั้งเกิดการ
ประท้วงต่อต้านโรงไฟฟูาขยะ ทั้ง ๆ ที่โครงการเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง

๑๓๖

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

๖.๑ การกาหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ โดยใช้บทวิเคราะห์ตามกรอบ PESTEL
และ ERIC-SAP
คณะกรรมาธิการฯ ได้ใช้มาตรการ “ERIC-SAP” ที่สังเคราะห์จากแนวทาง (Approach) ๗
ประการ ในการกาหนดนโยบายสาธารณะของ F. Gregory Hayden, ๒๐๑๐ มาเป็นต้นแบบในการกาหนด
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะในครั้งนี้ ซึ่ง ERIC-SAP ประกอบด้วย E = Education (การศึกษาและ
เผยแพร่องค์ความรู้) R = Regulation (กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ) I = Innovation (การสร้างนวัตกรรม)
C = Coordination (การประสานความร่วมมือ) S = Service (การให้บริการ) A = Assistance (การให้ความ
ช่วยเหลือ/ฟื้นฟู/ให้คาแนะนา) P = Promotion (การส่งเสริม) โดยได้นามาวิเคราะห์มาตรการการแก้ปัญหา
และบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน
หลังจากนั้นได้นาไปสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการผลิตไฟฟูาจากขยะ และจาก
การวิเคราะห์ รู ป แบบการดาเนิ น โครงการผลิ ตไฟฟูาจากขยะ พบว่า การดาเนินโครงการแปรรูปขยะเป็น
เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟู า ในลั ก ษณะ “การเป็ น หุ้ น ส่ ว นระหว่ า งรั ฐ และเอกชน หรื อ Public-Private
Partnerships (PPPs)” จะเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดสาหรับประเทศไทยเนื่องจากสามารถใช้จุดแข็ง
ของภาคเอกชนในเรื่ององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดาเนินงาน และจุดแข็งของภาครัฐลด
ความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาขยะมาปูอนให้แก่โรงไฟฟูาเนื่องจากรัฐเป็ นผู้ร่วมลงทุนจึงสามารถกาหนดนโยบาย
ในการนาขยะไปกาจัดได้เอง นอกจากนี้ภาครัฐไม่ต้องลงทุนโรงไฟฟูาเองทั้งหมด ทาให้สามารถดาเนินการได้คล
อบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ (ภาครั ฐ ในที่ นี้ ห มายถึ ง อปท. ที่ มี ห น้ า ที่ ก าจั ด ขยะตามกฎหมาย ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล อบจ. อบต. และองค์การปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษอื่น ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น)

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป
๗.๑ กรอบแนวคิดในการปฏิรูป
๗.๑.๑ ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟูาสาหรับ

ประเทศไทย
คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมู ลทางวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าว
ข้างต้นแล้วพบว่าปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณาในการนาขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟูา มีดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ปัจจัยด้านการเมือง (Political Analysis)
ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis)
ปัจจัยด้านสังคม (Social Analysis)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis)
ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Analysis)
ทั้งนี้ ได้สรุปมาตรการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วน
ต่าง ๆ ตามปัจจัย (๑) – (๕)
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(๖) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Analysis) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
คัดสรรเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณขยะของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนนั้น ๆ โดยได้เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
๗.๑.๒ วิธีการปฏิรูป
(๑) แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ
๑) ภาครัฐ
 ศึกษา วิจัย เพื่อการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล และ
องค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟูาจากขยะ
 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานต่าง ๆ
 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกาจัดขยะ
ของประเทศไทย
 พัฒนาการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะ (Cluster) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการขนถ่ายขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กาหนดราคาค่าธรรมเนียมกาจัดขยะ (Tipping Fee)
 สร้างกลไกอัตราราคารับซื้อไฟฟูาจากเชื้อเพลิงขยะและการสนับสนุน
เงินทุนที่เหมาะสม
 เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ
 สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ อปท. ที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะน้อยที่
ไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟูาขยะในพื้นที่ของตนเองได้ เพื่อทาการจัดตั้งศูนย์รวม
 ขยะในชุมชนและส่งไปกาจัดยังโรงไฟฟูาขยะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ
ประหยัดค่าขนส่งในการส่งขยะไปกาจัด
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 จัดระบบการจัดเก็บที่รองรับการคัดแยกขยะ
 ปรับปรุงเทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้น
 กาหนดให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะก่อนนาไปกาจัด
และใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการขยะ
 รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจและอานวยความสะดวกให้ประชาชนใน
การคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง
 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะระหว่าง อปท. ขนาด
ใกล้เคียงกัน
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยนาระบบไอทีมาใช้
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๓) ผู้ประกอบการผลิตไฟฟูาจากขยะ
 มีการคัดแยกขยะเพื่อนาขยะมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนน้อยที่สุด
 ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจาก กลิ่น ฝุุนละออง
สารปนเปื้อน ทั้งทางน้า ทางอากาศ ในกรณีกาจัดขยะเก่า ต้องปรับปรุงพื้นที่ดินบริเวณกองขยะเก่าให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหรือสวนสุขภาพ
 ลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น Real Time On Line Emission และมี
สานึกรับผิดชอบต่อสังคม
4) ประชาชนและประชาสังคม หมายรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
 ให้ ค วามร่ว มมือในการคัด แยกขยะและลดปริม าณขยะครัว เรือนและ
ชุมชน
 มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนจากขยะ
 ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟูาหรือจากผู้ประกอบการ ใน
กรณีที่มีประชาชนได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดาเนินงานตามโครงการนี้
(๒) การวิเคราะห์นโยบายทางเลือก
การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม
จากกรอบแนวคิดในการกาหนดนโยบายรวมทั้งกรอบมาตรการในการดาเนินการทั้ง
๗ ด้าน คือ ด้านการศึกษาวิจัย การปรับปรุงกฎหมาย การสร้างนวัตกรรม การประสานงาน การให้บริการ การ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู และการส่งเสริมตามที่กล่าวมาแล้วภายใต้กรอบการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาข้างต้น
รวมทั้งการเปรียบเทียบกับกรณีศึก ษาของต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ (Best Practices) สามารถนามา
กาหนดทางเลือก ในการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้ ๓ ทางเลือกดังนี้
ทางเลือกที่ ๑ เอกชนเป็นผู้ดาเนินการ คือรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือ Business
as Usual (BAU) กล่าวคือเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดและเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟูา ส่วนรัฐเป็นผู้สนับสนุน
และกากับ
ทางเลือกที่ ๒ รัฐดาเนินการเอง โดยเป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟูา
ทางเลื อ กที่ ๓ การเป็ น หุ้ น ส่ ว นระหว่ า งรั ฐ และเอกชน หรื อ Public
Partnerships (PPPs) โดยเป็นการร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟูาจากขยะร่วมกัน

Private

หากเลือกทางเลือกนี้ สิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการ คือ การมีนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการร่วมทุนที่ชัดเจน เช่น รัฐจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับแหล่งรวบรวมขยะ และบริหารจัดการปริมาณขยะ
ให้กับโรงงานผลิตไฟฟูาจากขยะตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีลั กษณะร่วมลงทุนแบบ Build, operate,
and transfer (BOT) หรือแบบ Build, own, and operate (BOO)
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คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางเลือกที่ ๓ การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชน เป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อดี ดังนี้ รัฐไม่ต้องลงทุนมาก เอกชนมีความรู้ความ
ช านาญด้านเทคโนโลยี ทาให้ เกิ ดการมีส่ วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครั ฐ มี กฎหมายรองรับอยู่แล้ ว
รัฐสามารถควบคุมดูแลการดาเนินงานเช่นเดียวกับรัฐดาเนินการเอง
๗.๒ ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ส่ วนใหญ่เทศบาล หรื อ อปท. ยังคงกาจัดขยะมูล ฝอยด้ว ยวิธีการฝังกลบเป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มี
นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มีการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง Refuse
Derived Fuel (RDF) เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา และเห็นควรให้มีการจัดทาข้อเสนอเรื่อง “แนวทางส่งเสริม
และขจัดอุปสรรคในการนามูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง โดย
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ และจัดทาข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟูา
จากขยะอย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อ การปฏิรูปใน ๓ ด้ าน ดั งนี้ (๑) ข้อ เสนอเชิงนโยบาย (๒) ข้อเสนอด้า น
เทคโนโลยี และ (๓) ข้อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๒.๑ ข้อเสนอด้านนโยบาย
การจัดการขยะมูลฝอย (เน้นที่ขยะจากชุมชนเมือง บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์เป็น
หลัก) ควรเริ่มที่การปลูกจิตสานึกของประชาชนในการจัดการทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการที่ประชาชนช่วยลด
ปริมาณขยะจากแหล่งหรือผู้ที่ปล่อย ภายใต้หลัก ๓R ได้แก่ Reduce คือลดปริมาณขยะที่จะทิ้งหรือไม่มีความ
จาเป็นที่จะทาให้เกิดขยะแต่ต้น, Reuse คือการนาสิ่งของที่ไม่ควรจะต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษ
๒ หน้า การนาถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle คือการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางและนาสิ่งของที่ยังไม่ถึงเวลาทิ้งไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ หลักการ ๓R (Reduce, Reuse และ
Recycle) ข้างต้น ควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดแก่ประชาชนอย่า งแพร่หลาย โดยมิใช่เป็นเพียงแต่หน้าที่รัฐที่จะไป
ควบคุม แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องช่วยกัน
หน่วยงานที่สมควรช่วยรณรงค์ปลูกจิตสานึก.เรื่อง.๓R.ดังกล่าว.ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และสานัก
นายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
สาหรับขยะมูลฝอยจากชุมชนเมืองที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้น ณ ต้นทางไปบ้างแล้วนั้น ซึ่ง
นับวันจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและเป็นปัญหาของสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาวิธีกาจัดอย่าง
ถูกวิธี เนื่องจากที่ฝังกลบนับวันจะมีจากัดลงและห่างไกลนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานก็ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายทางเลือกในการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟูาจากขยะมูลฝอยทั้ง
๓ ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ ๑ เอกชนเป็นผู้ดาเนินการ ทางเลือกที่ ๒ รัฐดาเนินการเอง และทางเลือกที่ ๓
การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน แล้วพบและเห็นสมควรเสนอว่า ทางเลือกที่ ๓ การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชน Public Private Partnerships (PPPs) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถใช้จุดแข็ง
ของภาคเอกชนในเรื่ององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดาเนินงาน ลดความเสี่ยงในเรื่อง
การจัดหาขยะมาปูอนให้แก่โรงไฟฟูาเพราะรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนจึงสามารถกาหนดนโยบายในการนาขยะไปกาจัด
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ได้เอง รัฐไม่ต้องลงทุนโรงไฟฟูาเองทั้งหมดทาให้สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ลักษณะ
การร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีความเหมาะสม
๗.๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคโนโลยี
การจัดการมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ
๑๑ ให้ข้อพิจารณาด้านเทคโนโลยีไว้ ดังนี้
เพื่อประโยชน์ในการกาจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยที่ จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อย
สลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนาไปกาจัด ทั้งนี้ การกาจัดให้ทาตามความ
เหมาะสมกับ ลั ก ษณะทางกายภาพและคุ ณสมบั ติข องมู ล ฝอยนั้น หรือ สอดคล้ อ งกั บสภาพภู มิสั งคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและ
สามารถพึ่งพาตนเองในการกาจัดมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
การกาจัดมูลฝอย ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(๓) การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คาแนะนา
ทั้ ง นี้ เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศ
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) เพื่อบาบัดมลพิษให้มีค่าเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ และบาบัดน้าเสียให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การกาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศและคุณภาพน้าเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๗.๒.๓ ข้อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) ข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งสองกระทรวงมีกฎระเบียบในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาเช่น
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และกรมควบคุมมลพิษทั้งสองกระทรวง
ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการเร่งรัดการจัดหาขยะตามที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ (National
Agenda) เช่น

๑๔๑

๑) การรวบรวมขยะให้เป็นศูนย์ (Cluster) เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
๒) ร่วมกันพิจาณาพื้นที่ที่เหมาะสมและมอบหมายคณะกรรมการจังหวัดจัดทาการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
๓) เชิญชวนและอานวยความสะดวกให้ภาคเอกชนมาลงทุนในโครงกรจัดการขยะ
๔) กาหนดอัตราค่ากาจัด ในแต่ละเทคโนโลยีให้เหมาะสม
๕) ออกกฎหมายรองรับการ Recycle ขยะชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๖) เร่ ง รั ด ขั้ น ตอนการอนุ ญ าตต่ า งๆ เพื่ อ ให้ โ ครงการจั ด การขยะสามารถเริ่ ม
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
(๒) ข้อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) สานักนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมดาเนินการ ดังนี้
๑) ร่ ว มกัน พิจ ารณาปริม าณการรั บซื้ อไฟฟูา จากพลั ง งานขยะให้ เ หมาะสมและ
กาหนดราคารับซื้อทั้ง VSPP และ SPP ให้เหมาะสมในระยะยาว
๒) จัดสรรงบประมาณสาหรับการวิจัยด้านพลังงานจากขยะในระดับครัวเรือน ขยะ
ชุมชน และขยะอุตสาหกรรม
๓) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ควรมีการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานขยะตาม
ความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น โดยไม่รอการประกาศเป็นรอบ ๆ
๔) ให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ปรับปรุง กฎระเบียบให้สามารถดาเนิน
โครงการพลังงานจากขยะ ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
(๓) ข้อเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม) พิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกากอุตสาหกรรมตามลาดับความสาคัญที่ลดหลั่นกันไป คือ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กฎกระทรวง ประกาศกรม ระเบียบกรม และประกาศมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทา
หน้าที่กากับ ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย/ขยะอุตสาหกรรมอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ และดาเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อปูองกันไม่ให้มีการลักลอบนาขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวไปทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน สร้าง
ความยุ่งยากต่อการกาจัดขยะมูลฝอยปนเปื้อนดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นอย่างมาก

๑๔๒

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ด้านผลผลิต

๘.๑.๑ มี แ นวทางและรู ป แบบ (Model) ในการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟู า จากขยะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ อปท.
๘.๑.๒ มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟูาจากขยะ รวมทั้ง
มีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๘.๑.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทย เพื่อนาไปดาเนินการแบบบูรณา
การและขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มีความพร้อม
๘.๑.๔ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากนัก รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ
ขยะมาก
๘.๒ ด้านผลลัพธ์
ลดปัญหาจากขยะ แก้ปั ญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขาด
แคลนพลังงาน ลดความขัดแย้งทางสังคมในการจัดการขยะ สร้างโอกาสในการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากขยะ
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

๑๔๓

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา

ลาดับ

กิจกรรม

๑

ภาครัฐ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมจัดลาดับ
ความสาคัญของกลุ่ม
พื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการนาขยะ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟูา
ออกกฎหมายให้มีการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ระหว่างทาง
ปลายทาง และก่อนการ
นาไปกาจัดทุก
เทคโนโลยี เพื่อ
Recycle ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและลด
มลพิษ จึงควรมีการฝัง
กลบเฉพาะขยะไม่ย่อย
สลาย (Inert Waste)
เท่านั้น

๒

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน

ได้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ ขยะส่วนใหญ่ได้
ตั้งโรงไฟฟูา และ/หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF
แทนการนาไปฝังกลบ
(Refuse Derived Fuel)

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
บริหารการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กที่มี
ขยะน้อย และ ขนาดใหญ่
ที่มีขยะมาก

มีกฎหมาย หรือ
กฎกระทรวงบังคับใช้
ให้มีการจัดเก็บ ขนส่ง
และ คัดแยกขยะ เพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมภายใน ๒ ปี

๑๔๔
ระยะเวลา

วงเงิน

ลาดับ

กิจกรรม

๓

ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชน
ที่มีประสบการณ์ และ
ความพร้อมด้านการเงิน
มาลงทุนในโครงการ
จัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๔

เสนอทางเลือก
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการ
กาจัดและใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากขยะและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมพร้อม
มาตรการในการ
ดาเนินงาน
สร้างความเข้าใจและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการ
ดาเนินการ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย

๕

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ มีโรงไฟฟูาที่ใช้เชื้อเพลิง
แผ่นดิน
จากขยะอย่างมี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ
จากท้องถิ่น
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน

มีแนวทางและรูปแบบ
(Model) ในการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟูา
จากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยดึงภาคเอกชนเข้า
ให้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
งบประมาณ มีโรงไฟฟูาจากเทคโนโลยี มีโรงไฟฟูาเทคโนโลยี
แผ่นดิน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้นแบบซึ่งเหมาะสม
งบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการ กับแต่ละพื้นที่ เพื่อ
จากท้องถิ่น
นาไปบูรณาการและ
การร่วมลงทุน ผลิตไฟฟูาได้ตามเปูาหมาย
ขยายผลต่อไป
จากเชื้อเพลิงขยะ
จาก
ภาคเอกชน

งบประมาณ
แผ่นดิน
ท้องถิ่น การ
ร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน

ประชาชนมีความรู้ความ ประชาชนไม่ต่อต้าน
เข้าใจในการบริหารจัดการ โรงไฟฟูาพลังงานขยะ
ขยะและประโยชน์จาก
การนาขยะมาใช้ผลิตไฟฟูา

๑๔๕
ระยะเวลา
ลาดับ

กิจกรรม

๖

ลดขั้นตอนการคัดเลือก
เอกชนเพื่อเข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ผู้รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

องค์กรปกครองส่วน
มีโครงการพลังงาน
ท้องถิ่นสามารถคัดเลือก ขยะเพิ่มขึ้นไม่น้อย
และลงนามสัญญากาจัด กว่าร้อยละ ๕๐
ขยะกับภาคเอกชนภายใน
๑ ปี

๑๔๖

การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตัง้ โซลาร์รูฟอย่างเสรี

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

๑.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง
๑.๒ มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี
๑.๓ เกิ ด การว่ า จ้ า งงานและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งต่ า งๆ ในประเทศจากธุ ร กิ จ โซลาร์ รู ฟ เช่ น
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
๑.๔ โซลาร์ รู ฟ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต พลั ง งานทดแทน สามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ มีการติดตั้งโซลาร์ รู ฟได้อย่างแพร่ห ลายและเสรี ทั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ทั่วไป
๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ อานวยความสะดวกในการติ ดตั้งโซลาร์รูฟอย่าง
เสรีที่ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปัจจุบัน
๓.๓ มีหน่วยงานราชการที่ให้บริการแบบ One Stop Service ในการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟ
และลดขั้นตอนความซ้าซ้อนต่างๆ ลง

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากท้องถิ่น

๑๔๗

๕.

หลักการเหตุผล

ในอดี ต การติ ด ตั้ ง โซลาร์ รู ฟ บนหลั ง คานั้ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น จ านวนมาก ไม่ คุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น
ระยะเวลาการคืนทุนก็ยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี ภาครัฐจึงต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วยการรับซื้อไฟฟูาจาก
โซลาร์รูฟในราคาพิเศษผ่านมาตรการ Adder และ Feed-in Tariff (FiT) เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการติดตั้ง
โซลาร์รูฟ แต่เงินที่ใช้ในการส่งเสริมเหล่านั้น ก็จะต้องเรียกเก็บอยู่ในค่า Ft ซึ่งทาให้เป็นภาระแก่ประชาชนทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ราคาของโซลาร์รูฟได้ลดลงเป็นอย่าง
มากอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงเหลือไม่เกิน ๑๐ ปีสาหรับอาคารขนาดใหญ่ และประมาณ
๑๐-๑๒ ปีสาหรับบ้าน และการติดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวโน้มว่าระยะเวลาการคืนทุนจะเหลือเพียง ๕-๗ ปี
เท่านั้น โดยที่ไฟฟูาที่ผลิตได้เป็นการใช้ในอาคารทั้งหมด โดยไม่ต้องมีมาตรการรับซื้อจากภาครัฐเลย
เมื่ อ การลงทุ น โซลาร์ รู ฟ มี ค วามคุ้ ม ทุ น ในการลงทุ น มี อ ายุ ก ารใช้ ง านที่ ย าวนาน และติ ด ตั้ ง ได้
ทั่วประเทศ จึงคาดว่าตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะมีการติดตั้งโซลาร์รูฟกันอย่างแพร่หลายทั่วทุก
อาเภอ ทุกจังหวัด ลดภาระการที่รัฐจะต้องหางบประมาณมาสนั บสนุนการรับซื้อซื้อไฟฟูาราคาพิเศษอีกต่อไป
โซลาร์รูฟจะกลายเป็นอุปกรณ์ สินค้าที่จัดหาได้ง่าย ราคาถูก ดังเช่นสินค้าอุปโภค (Consumer Products)
ทั่วไป อีกทัง้ ผู้ที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟก็จะได้รับผลตอบแทนกาไรในระยะยาวจากการประหยัดค่าไฟฟูา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดส่งข้อเสนอปฏิรูปเร็วเรื่อง “โครงการส่งเสริมการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี” ไปยังรัฐบาล โดยตั้งเป็นประเด็นว่า ถ้าหากมีไฟฟูาส่วนเกินไหลออกจากบ้านอาคารที่
ติดตั้งโซลาร์รูฟ ก็ให้รัฐรับซื้อไฟฟูาส่วนเกินนั้นในราคาที่เหมาะสม โดยที่ไม่จากัดจานวนและขนาดของโซลาร์รูฟ
ต่อมากระทรวงพลังงานจึงได้จัดทา “โครงการนาร่องโซลาร์รูฟเสรี ” ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ด้วยเงื่อนไขที่ไม่มีการรับซื้อไฟฟูาส่วนเกินใดๆ ผลการประเมินพบว่าหากมีการกาหนดขนาด kWp ของโซลาร์
รูฟอย่างเหมาะสมกับโหลดของบ้านหรืออาคาร ก็จะไม่มีกระแสไฟฟู าไหลย้อนออกจากบ้าน อาคารที่ติดตั้ง
โซลาร์รูฟขึ้นไปสู่ระบบของฝุายจาหน่าย (กฟภ. กฟน.) จึงไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบของฝุาย
จาหน่าย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานเป็นประธานได้มีมติที่จะเสนอโครงการโซลาร์รูฟแบบ Net Billing ให้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โซลาร์รูฟแบบ Net Billing หมายถึงโซลาร์รูฟที่
จะต้องใช้ไฟฟูาที่ผลิ ตได้ในบ้าน อาคารก่อน และจะมีมิเตอร์ไฟฟูาที่ส ามารถอ่านค่าพลังงานไฟฟูา (kWh)
ส่วนเกินที่ไหลย้อนขึ้นเสาไฟฟูาสามารถขายให้กับการไฟฟูาฝุายจาหน่าย โดยราคารับซื้อไฟฟูานั้น จะต่ากว่า
ราคาขายส่ง และจะมีการกาหนดปริมาณของโซลาร์รูฟที่จะสามารถสมัครเข้าโครงการได้ (คาดว่าจะไม่เกิน
๓๐๐ MWp ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) และจะมีการกาหนดระยะเวลาทั้งการรับสมัครและการปิดรับสมัคร
เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรการโซลาร์รูฟแบบ Net Billing ที่อาจจะประกาศใน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น การปฏิรูปเรื่อง โซลาร์รูฟเสรี จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับบริบท สภาวะเหตุการณ์ของตลาดและมาตรการของภาครัฐ ดังรายละเอียดที่จะเสนอดังต่อไปนี้

๑๔๘

การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ

โครงการ Net Billing ของกระทรวงพลังงาน
 ใช้ไฟฟูาในบ้านอาคาร
 ไฟฟูาส่วนที่เหลือ สามารถขายได้ ใน
ราคาต่ากว่าราคาขายส่ง
 จากัดปริมาณในแต่ละปี จากัดเวลาใน
การสมัคร ไม่เสรี








โครงการโซลาร์รูฟเสรี เสนอโดย
คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน
ใช้ไฟฟูาในบ้านอาคาร
ไฟฟูาส่วนที่เหลือ ไม่สามารถขายให้
การไฟฟูาได้
สามารถขายไฟฟูาให้เอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ ได้
ไม่จากัดปริมาณในแต่ละปี
ไม่จากัดเวลาในการสมัคร
มีความเป็นเสรีอย่างแท้จริง

รูปที่ 26 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ

๑๔๙

ตารางที่ 7 เงินลงทุน ระยะเวลาการคืนทุน และกาไรที่จะได้รับ สาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา
บ้านขนาดชุดละ ๕ kWp (สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp)

โซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน (ขนาดชุดละ ๕ kWp)
จานวนปีระยะเวลาคืนทุน
เงินลงทุน/kWp

เงินลงทุน

(ในกรณีใช้ไฟฟูา โดยไม่ขาย
ไฟฟูาคืนการไฟฟูา)

กาไรหลังจาก
คืนทุน
ถึงปีที่ ๒๕

(บาท/kWp)

(บาท)

(ปี)

(บาท)

๒๕๔๗

๒๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๕

X

๒๕๔๘

๑๙๐,๐๐๐

๙๕๐,๐๐๐

๓๓

X

๒๕๔๙

๑๘๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๓๒

X

๒๕๕๐

๑๗๐,๐๐๐

๘๕๐,๐๐๐

๓๐

X

๒๕๕๑

๑๖๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๒๗

X

๒๕๕๒

๑๕๐,๐๐๐

๗๕๐,๐๐๐

๒๕

X

๒๕๕๓

๑๓๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๒๓

X

๒๕๕๔

๑๒๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๒๒

X

๒๕๕๕

๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๘

๒๙๗,๐๐๐

๒๕๕๖

๘๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑๔

๔๑๔,๐๐๐

๒๕๕๗

๗๕,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

๑๓

๔๕๗,๐๐๐

๒๕๕๘

๗๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑๒

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

๖๕,๐๐๐

๓๒๕,๐๐๐

๑๑

๕๔๒,๐๐๐

๒๕๖๐

๖๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐

๕๘๔,๐๐๐

๒๕๖๑

๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๘

๖๕๑,๐๐๐

พ.ศ.

๑๕๐

รูปที่ 27 เงินลงทุนต่อ kWp สาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านขนาดชุดละ ๕ kWp
(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp)

รูปที่ 28 เงินลงทุนต่อ ๕ kWp สาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านขนาดชุดละ ๕ kWp
(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp)

๑๕๑

ตารางที่ 8 เงินลงทุน ระยะเวลาการคืนทุน และกาไรที่จะได้รับ สาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา
อาคารพาณิชย์ขนาด ๕๐๐ kWp (สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๕๐-๑,๐๐๐ kWp)

โซลาร์รูฟบนหลังคาอาคารพาณิชย์ (ขนาดชุดละ ๕๐๐ kWp)
จานวนปีระยะเวลาคืนทุน
กาไรหลังจากคืนทุน ถึง
(ในกรณีใช้ไฟฟูา โดยไม่ขาย
ปีที่ ๒๕
ไฟฟูาคืนการไฟฟูา)
(ปี)
(บาท)

เงินลงทุน/kWp

เงินลงทุน

(บาท/kWp)

(บาท)

๒๕๕๕

๗๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๓

๔๔,๗๐๐,๐๐๐

๒๕๕๖

๖๕,๐๐๐

๓๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๒

๔๙,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗

๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๑

๕๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘

๕๕,๐๐๐

๒๗,๕๐๐,๐๐๐

๑๐

๕๗,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

๕๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๙

๖๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐

๔๕,๐๐๐

๒๒,๕๐๐,๐๐๐

๘

๖๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๗

๖๙,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑

๓๕,๐๐๐

๑๗,๕๐๐,๐๐๐

๖

๗๓,๐๐๐,๐๐๐

พ.ศ.

๑๕๒

รูปที่ 29 เงินลงทุนต่อ kWp สาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์
(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp)

รูปที่ 30 เงินลงทุนสาหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ขนาด ๕๐๐ kWp
(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๕๐-๑,๐๐๐ kWp)

๑๕๓

๖.

วิเคราะห์โอกาสและศักยภาพในการพัฒนา

แผนกาลังการผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP๒๐๑๕) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น กาหนดเปูาหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ที่จะให้มีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟ) สะสมรวมทั้งหมด ๖,๐๐๐ MWp สาหรับในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบัน มีปริมาณสะสมของการติดตั้งระบบโซลาร์ทั้งหมดแล้วประมาณ ๒,๔๐๐ MWp ดังนั้น
ขนาดของระบบโซลาร์ยังเหลือจนถึงเปูาหมายคือประมาณ ๓,๖๐๐ MWp ในทางปฏิบัติจริง ปริมาณ ๓,๖๐๐
MWp ดังกล่าวคาดว่าจะถึงเปูาหมายในอีกเพียงไม่เกิน ๕ ปี
ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น กังหันลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
ขยะ ก็มีราคาถูกลงมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงคาดว่า กพช. ก็คงจะต้องประกาศแผน PDP ฉบับใหม่ที่เพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากเดิมที่เคยกาหนดในแผน PDP๒๐๑๕ ไว้เพียงร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ให้มาก
ขึ้น

รูปที่ 31 เปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ๒๐๑๕

๑๕๔

รูปที่ 32 ปริมาณการติดตั้งสะสมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีรูปแบบที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีการนาไปดาเนินการ
อย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน จะมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งด้านเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ดังนี้
๖.๑ เจ้ า ของบ้ า นและอาคารพาณิ ช ย์ ล งทุ น เอง ใช้ ไ ฟฟู า ที่ ผ ลิ ต ได้ เป็ น การประหยั ด
ค่าไฟฟูา
๖.๒ มีผู้ลงทุน (Investor) บุคคลที่ สามมาลงทุนและติดตั้งโซลาร์รู ฟ โดยที่เจ้าของบ้านและ
อาคารไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจะมีการทาสัญญาจะซื้อจะขายไฟฟูากันระหว่างผู้ลงทุนและเจ้าของบ้านอาคาร
โดยที่ราคาค่าไฟฟูานั้นจะต่ากว่าค่าไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายจาหน่าย ธุรกิจเช่นนี้ จะเรียกว่า Private PPA
หรือ Business to Business ข้อดีสาหรับเจ้าของบ้านอาคาร คือ เจ้าของบ้านอาคารไม่ต้องลงทุนและยัง
สามารถซื้อไฟฟูามาใช้ในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟูาฯ
๖.๓ ผู้ลงทุน (Investor) บุค คลที่สามมาลงทุน และติดตั้งโซลาร์ รูฟให้กับหน่วยงานราชการ
และจะมีสัญญา Private PPA เช่นเดียวกับกรณีที่ ๒ ข้อดีคือ หน่วยงานราชการไม่ต้องลงทุน และยังสามารถ
ซื้อไฟฟูาราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟูาฯ
๖.๔ ผู้ลงทุน (Investor) มาขอเช่าหลังคาบ้านและหลังคาอาคารเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟ และขาย
ไฟฟูาไปให้แก่ บ้านหรืออาคารอื่นที่อยู่ข้างเคียง ข้อดีของเจ้าของบ้านอาคารคือ จะมีรายได้จากค่าเช่าหลังคา

๑๕๕

๖.๕ การก่อสร้างเครือข่ายไฟฟูาที่บ้านอาคารที่เป็นสมาชิกมีการติดตั้งโซลาร์รูฟกันจานวนมาก
และผูกเชื่อมโยงระบบโครงข่ายกันแบบ Microgrid สามารถซื้อขายไฟฟูากันได้
๖.๖ ติดตั้งระบบเก็บสะสมไฟฟูา (Battery) เพื่อเก็บไฟฟูาที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟ และนาไปใช้ใน
เวลาที่จาเป็นหรือเหมาะสม เช่น ในเวลากลางคืน ในเวลาฝนตก หรือแดดน้อย
๖.๗ การก่อสร้างสถานีประจุไฟฟูาสาหรับรถยนต์ไฟฟูา (EV car) โดยติดตั้งโซลาร์รูฟพร้อมระบบ
Battery เรียกว่า Solar Charging Station
๖.๘ หมู่บ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม ที่ มีโซลาร์รูฟติดตั้งทุกอาคาร ในลักษณะที่เป็น
Community

Solar

๖.๙ ติดตั้งระบบโซลาร์ลอยน้า (Solar Floating) ลอยน้าในอ่างเก็บน้า สระน้า ลาคลองต่างๆ ซึ่ง
ไม่ต้องใช้ที่ดิน และช่วยลดการระเหยของน้าได้
๖.๑๐ มีระบบการให้เช่าซื้อ (Leasing) เช่นเดียวกับระบบการปล่อยไฟแนนซ์ในธุรกิจรถยนต์
๖.๑๑ จะมีระบบการให้กู้เงิน ดอกเบี้ยต่า ระยะยาว เกิดขึ้น
๖.๑๒ จะมีธุรกิจการให้บริการซ่อมบารุงรักษา การล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของโซลาร์รูฟ และ
การให้บริการเก็บเงินค่าเช่าซื้อ
๖.๑๓ จะมีการก่อสร้า งระบบผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานทดแทน และโซลาร์รู ฟแบบผสมผสาน
หรือ Hybrid VSPP, Hybrid SPP เกิดขึ้น

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

จากวิสัยทัศน์ว่าจะมีธุรกรรมการลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโซลาร์รูฟในรูปแบบต่างๆ
มากมายในหัวข้อที่ ๖ ข้างต้น ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีพลังงานทดแทนมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อชาติในด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในทุก
ภาคส่วน และควรมีการปฏิรูป ดังต่อไปนี้
๗.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) ออกระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
๗.๒ ให้การไฟฟูาฝุายจาหน่าย (กฟน. กฟภ.) และ สานักงาน กกพ. ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อ การใช้บริ การ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่า ยไฟฟูาโดยเร็ ว รวมถึงการกาหนดอัตรา
ค่าบริการ ในการใช้หรือการเชื่อมต่อที่เหมาะสม และเป็นธรรม สาหรับโซลาร์รูฟ เสรี และให้รวมถึงมาตรการ
การจัดเตรียมระบบไฟฟูา เพื่อให้เกิดความมั่นคงรองรับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่คงที่ ได้แก่
พลังงานลม และแสงอาทิตย์ เป็นต้น
๗.๓ ให้สานักงาน กกพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ออก
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่

๑๕๖

๗.๔ ให้สานักงาน กกพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดทาร่าง
แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็น
พลังงานควบคุม และส่งให้รัฐบาลพิจารณาดาเนินการ
๗.๕ ให้สามการไฟฟูา (กฟผ. กฟภ. และกฟน.) แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับ
ระบบของฝุายจาหน่าย เพื่อให้การติดตั้งโซลาร์รูฟ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
๗.๖ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐสาหกิจ และเอกชน เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ
๗.๗ ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้ หน่วยงานราชการ ให้สามารถติดตั้ง
Solar Rooftop เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเช่า ซื้อ (Leasing)
หรือการให้บุคคลที่สามมาลงทุนและทาสัญญาซื้อขายไฟฟูาระยะยาว
๗.๘ ให้สานักงาน กกพ. จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออกใบอนุญาตการ
ผลิตไฟฟูาจากโซลาร์รูฟได้
๗.๙ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พิจารณาศักยภาพการผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผน AEDP๒๐๑๕
๗.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์รูฟ ให้มีมาตรฐาน
การติ ดตั้งและมาตรฐานผู้ให้บริการติด ตั้งโซลาร์ รูฟ รวมทั้งมาตรการการบริหารจัดการกากของเสี ยเมื่อ
หมดอายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ จะมีกฎหมาย ระเบียบที่เอื้อให้การติดตั้งโซลาร์รูฟดาเนินการได้สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายและเวลา
ที่เกินความจาเป็น
๘.๒ ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อใช้ไฟฟูาในอาคาร
๘.๓ จะมีการใช้ไฟฟูาที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟที่จะสามารถช่วยชลอการก่อสร้างโรงไฟฟูาฟอสซิลขนาด
ใหญ่ได้จานวนมาก และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
๘.๔ ลดการสูญเสียไฟฟูาในระบบสายส่ง สายจาหน่าย
๘.๕ เกิดการว่าจ้างแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากโซลาร์รูฟจานวนมาก
๘.๖ โซลาร์รูฟจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
๘.๗ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าหากมีการปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้การติดตั้งโซลาร์รูฟสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างเสรี คาดว่าในอนาคต ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ในประเทศไทย จะสามารถมีโซลาร์รูฟมากถึง
๑ ล้านชุด คิดเป็นกาลังการผลิตไฟฟูาได้มากถึง ๒๕,๐๐๐ MWp ตามที่แสดงในตาราง

๑๕๗

ตารางที่ 9 คาดการณ์ปริมาณการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี (ไม่ขายไฟฟูาคืน) ในประเทศไทย ในอนาคต ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ กรณีบ้านที่อยู่อาศัย
ปืที่
พ.ศ.
บนหลังคาบ้านอยู่อาศัย (Self Consumption)
จานวนชุด ขนาดเฉลี่ย ขนาดโซลาร์ จานวนชุด รวมสะสม
ต่อปี
ของโซลาร์รูฟ
รูฟต่อปี
สะสม
ขนาดของ
ต่อชุด
โซลาร์รูฟ
(ชุด)
(kWp)
(MWp)
(ชุด)
(MWp)
๑
๒๕๖๑ ๑๐,๐๐๐
๕
๕๐
๑๐,๐๐๐
๕๐
๒
๒๕๖๒ ๒๐,๐๐๐
๕
๑๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕๐
๓
๒๕๖๓ ๒๐,๐๐๐
๕
๑๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕๐
๔
๒๕๖๔ ๓๐,๐๐๐
๕
๑๕๐
๘๐,๐๐๐
๔๐๐
๕
๒๕๖๕ ๔๐,๐๐๐
๕
๒๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๖๐๐
๖
๒๕๖๖ ๔๐,๐๐๐
๕
๒๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๘๐๐
๗
๒๕๖๗ ๔๐,๐๐๐
๕
๒๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๘
๒๕๖๘ ๔๐,๐๐๐
๕
๒๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๑,๒๐๐
๙
๒๕๖๙ ๔๐,๐๐๐
๕
๒๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๑,๔๐๐
๑๐ ๒๕๗๐ ๕๐,๐๐๐
๕
๒๕๐
๓๓๐,๐๐๐
๑,๖๕๐
๑๑ ๒๕๗๑ ๕๐,๐๐๐
๕
๒๕๐
๓๘๐,๐๐๐
๑,๙๐๐
๑๒ ๒๕๗๒ ๕๐,๐๐๐
๕
๒๕๐
๔๓๐,๐๐๐
๒,๑๕๐
๑๓ ๒๕๗๓ ๕๐,๐๐๐
๕
๒๕๐
๔๘๐,๐๐๐
๒,๔๐๐
๑๔ ๒๕๗๔ ๕๐,๐๐๐
๕
๒๕๐
๕๓๐,๐๐๐
๒,๖๕๐
๑๕ ๒๕๗๕ ๖๐,๐๐๐
๕
๓๐๐
๕๙๐,๐๐๐
๒,๙๕๐
๑๖ ๒๕๗๖ ๖๐,๐๐๐
๕
๓๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๓,๒๕๐
๑๗ ๒๕๗๗ ๖๐,๐๐๐
๕
๓๐๐
๗๑๐,๐๐๐
๓,๕๕๐
๑๘ ๒๕๗๘ ๖๐,๐๐๐
๕
๓๐๐
๗๗๐,๐๐๐
๓,๘๕๐
๑๙ ๒๕๗๙ ๗๐,๐๐๐
๕
๓๕๐
๘๔๐,๐๐๐
๔,๒๐๐
๒๐ ๒๕๘๐ ๗๕,๕๐๐
๕
๓๗๘
๙๑๕,๕๐๐
๔,๕๗๘

๑๕๘

ตารางที่ 10 คาดการณ์ปริมาณการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี (ไม่ขายไฟฟูาคืน) ในประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ กรณีอาคารพาณิชย์ (รวมอาคารราชการ)
ปืที่

พ.ศ.
จานวนชุด
ต่อปี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐

(ชุด)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๕๐๐
๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐

บนหลังคาอาคารพาณิชย์ (Self Consumption)
ขนาดเฉลี่ย ขนาดโซลาร์ จานวนชุดสะสม รวมสะสมขนาด
ของโซลาร์
รูฟต่อปี
ของโซลาร์รูฟ
รูฟต่อชุด
(kWp)
(MWp)
(ชุด)
(MWp)
๒๕๐
๑๒๕
๕๐๐
๑๒๕
๒๕๐
๒๕๐
๑,๕๐๐
๓๗๕
๒๕๐
๓๗๕
๓,๐๐๐
๗๕๐
๒๕๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๕๐
๒๕๐
๖๒๕
๗,๕๐๐
๑,๘๗๕
๒๕๐
๗๕๐
๑๐,๕๐๐
๒,๖๒๕
๒๕๐
๘๗๕
๑๔,๐๐๐
๓,๕๐๐
๒๕๐
๑,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๔,๕๐๐
๒๕๐
๑,๑๒๕
๒๒,๕๐๐
๕,๖๒๕
๒๕๐
๑,๒๕๐
๒๗,๕๐๐
๖,๘๗๕
๒๕๐
๑,๒๕๐
๓๒,๕๐๐
๘,๑๒๕
๒๕๐
๑,๒๕๐
๓๗,๕๐๐
๙,๓๗๕
๒๕๐
๑,๒๕๐
๔๒,๕๐๐
๑๐,๖๒๕
๒๕๐
๑,๒๕๐
๔๗,๕๐๐
๑๑,๘๗๕
๒๕๐
๑,๕๐๐
๕๓,๕๐๐
๑๓,๓๗๕
๒๕๐
๑,๕๐๐
๕๙,๕๐๐
๑๔,๘๗๕
๒๕๐
๑,๕๐๐
๖๕,๕๐๐
๑๖,๓๗๕
๒๕๐
๑,๕๐๐
๗๑,๕๐๐
๑๗,๘๗๕
๒๕๐
๑,๕๐๐
๗๗,๕๐๐
๑๙,๓๗๕
๒๕๐
๑,๗๕๐
๘๔,๕๐๐
๒๑,๑๒๕

๑๕๙

ตารางที่ 11 คาดการณ์ปริมาณการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี (ไม่ขายไฟฟูาคืน) ในประเทศไทย ในอนาคต ๒๐
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ กรณีรวมบ้านและอาคารพาณิชย์ (รวมอาคารราชการ)
ปืที่

พ.ศ.

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐

รวมบ้านและอาคารพาณิชย์
รวมจานวนชุดสะสม
รวมจานวนสะสมขนาดของ
โซลาร์รูฟ
(ชุด)
(MWp)
๑๐,๕๐๐
๑๗๕
๓๑,๕๐๐
๕๒๕
๕๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑,๖๕๐
๑๒๗,๕๐๐
๒,๔๗๕
๑๗๐,๕๐๐
๓,๔๒๕
๒๑๔,๐๐๐
๔,๕๐๐
๒๕๘,๐๐๐
๕,๗๐๐
๓๐๒,๕๐๐
๗,๐๒๕
๓๕๗,๕๐๐
๘,๕๒๕
๔๑๒,๕๐๐
๑๐,๐๒๕
๔๖๗,๕๐๐
๑๑,๕๒๕
๕๒๒,๕๐๐
๑๓,๐๒๕
๕๗๗,๕๐๐
๑๔,๕๒๕
๖๔๓,๕๐๐
๑๖,๓๒๕
๗๐๙,๕๐๐
๑๘,๑๒๕
๗๗๕,๕๐๐
๑๙,๙๒๕
๘๔๑,๕๐๐
๒๑,๗๒๕
๙๑๗,๕๐๐
๒๓,๕๗๕
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๕,๗๐๓

๑๖๐

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๑

๒

ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการโซลาร์
รูฟเสรี

ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อ การใช้
บริการ และการ
ปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟูาโดยเร็ว
รวมถึงการกาหนด
อัตราค่าบริการ ในการ

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

สานักงาน กกพ.

การไฟฟูาฝุาย
จาหน่าย
สานักงาน กกพ.

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี

มีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ
อานวยความสะดวกในการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีที่
ลดขั้นตอน ลดเวลา ลด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ปัจจุบัน

แหล่งเงิน
งบของ
หน่วยงาน

งบของ
หน่วยงาน

เกิดการว่าจ้างงานและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ต่างๆ ในประเทศจาก
ธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น
อุตสาหกรรมการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่
ฯลฯ
ลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน
และเวลา ในการขอ
เชื่อมต่อกับการไฟฟูา
มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี

มีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ
อานวยความสะดวกในการ
ติดตัง้ โซลาร์รูฟอย่างเสรี
ที่ลดขัน้ ตอน ลดเวลา
ลดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า
ปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบของฝุายจาหน่ายได้

๑๖๑
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๓

๔

๕

ใช้หรือการเชื่อมต่อที่
เหมาะสม และเป็น
ธรรม สาหรับโซลาร์รูฟ
เสรี (การมีผลบังคับใช้
ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาที่
ผลิตจากโซลาร์รูฟและ
นากลับมาใช้ใหม่
แก้ไขพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง พลั ง งาน
ควบคุ ม โดยให้ โ ซลาร์
รู ฟ ที่ มี ขน า ด ไ ม่ เ กิ น
๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็น
พลังงานควบคุม
แก้ ไ ขระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การเชื่ อ มต่อ โซลาร์ รู ฟ
กั บ ร ะ บ บ ข อ ง ฝุ า ย
จาหน่าย

วงเงิน
ล้านบาท

สานักงาน กกพ.
พพ.

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน

งบของ
หน่วยงาน

เริ่มมีการใช้แบตเตอรี่
เก็บสะสมไฟฟูาที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟกันอย่าง
แพร่หลาย

มีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศรองรับอานวย
ความสะดวกในการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรีทลี่ ด
ขั้นตอน ลดเวลา ลด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าปัจจุบัน
มีกฎหมายที่แก้ไข มีผล
บังคับใช้จริง

สานักงาน กกพ.
พพ.

งบหน่วยงาน โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่
เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่
ต้องขอใบนุญาตผลิต
พลังงานควบคุม

การไฟฟูาฝุาย
จาหน่าย
สานักงาน กกพ.

งบหน่วยงาน มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิต มีระเบียบของการไฟฟูา ที่
จากโซลาร์ รู ฟ ระหว่ า ง แก้ไขเสร็จแล้ว
เอกชน-เอกชน เอกชนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างเสรี

๑๖๒
กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

๖

เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์
รูฟ

ทุกกระทรวง
กรม รัฐวิสาหกิจ
และ เอกชน

๗

ให้กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อ
จัดจ้างให้หน่วยงาน
ราชการสามารถติดตั้ง
Solar Rooftop เพื่อ
ประหยัดการใช้ไฟฟูา
ของส่วนราชการใน
หลากหลายรูปแบบ
จัดตั้งหน่วยงาน One
Stop Service ที่
สามารถออกใบอนุญาต
ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟู า จ า ก
โซลาร์รูฟได้

กรมบัญชีกลาง

๘

วงเงิน

สานักงาน กกพ.
พพ.
กรอ.
สนพ.
กฟผ.
กฟน.
กฟภ.

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน
งบหน่วยงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมี
งบประมาณ จิตสานึกในการมีส่วน
ท้องถิ่น
ร่วมในการผลิตพลังงาน
ทดแทน โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อ
ใช้ไฟฟูาในบ้านหรือ
อาคารของตนเอง

มีการติดตั้งโซลาร์รูฟได้
อย่างแพร่หลายและเสรี
ทั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่
อาศัยและอาคารพาณิชย์
ทั่วไป

งบประมาณ
แผ่นดิน

มีหน่วยงานราชการที่
ให้บริการแบบ One Stop
Service ในการขออนุญาต
ติดตั้งโซลาร์รูฟ และลด
ขั้นตอนความซ้าซ้อนต่างๆ
ลง

๑๖๓

การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

1.1 ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบใน
การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
เป็นการกาหนดกรอบนโยบาย ดาเนินการได้ทันที

๓.

ตัวชี้วัด

มีกรอบในการกาหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
AEDP และ Oil Plan ด้านโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ภายใน ๒ ปี

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
การกาหนดกรอบเชิงนโยบาย ไม่มีงบประมาณ

๕.

หลักการเหตุผล

จากข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานในภาคขนส่งมีสัดส่วน
การใช้พลั งงานสูงที่สุ ด โดยในอดีตเชื้อเพลิ งที่ใช้ในยานยนต์มีเพียงน้ามันดีเซลและเบนซินเท่านั้น แต่ จาก
นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนทาให้มีการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลทดแทนการใช้น้ามันดีเซลและเบนซิน
เพิ่มขึ้นตามลาดับ ส่งผลให้ชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อาทิ แก๊สโซฮอล์ E๑๐ ออคเทน ๙๑ และ ๙๕ ,
แก๊สโซฮอล์ E๒๐ , แก๊สโซฮอล์ E๘๕ และน้ามันดีเซลหมุนเร็ว B๗ ประกอบกับในช่วงที่สถานการณ์น้ามันมี
ราคาสูงทาให้ผู้ใช้รถบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะเป็น Liquefied Petroleum
Gas (LPG) และ Natural Gas for Vehicle (NGV) ทาให้ปัจจุบันโครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งมี

๑๖๔

ความหลากหลายมาก และจากเทคโนโลยียานยนต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทาให้หลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วย เริ่มมีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูาแทนยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ามัน ซึ่งหากไม่มีการกาหนด
กรอบทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง จะทาให้ประเทศไทยมีทางเลื อกเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจานวนมาก
และจะส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นเพื่อให้การจัดหาและบริหารจัดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐ
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องกากับดูแล ต้องมีการกาหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้
ในการกาหนดนโยบายต่างๆ

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

กระบวนการการดาเนิน การ เริ่มจากการประมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ งใน
อนาคต และพิจารณากาหนดสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่งโดยคานึงถึงผลจากมาตรการต่างๆ ที่มีผลต่อ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย ผลการลดการใช้น้ามันจากมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP๒๐๑๕) และผลจากนโยบายด้าน
พลังงานต่างๆ แล้วจึงกาหนดเป็นโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง

รูปที่ 33 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

๑๖๕

๖.๑.๑ การประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิงภาคขนส่ง
(๑) ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประมาณการความต้องการการใช้เชื้อเพลิงในภาค
ขนส่งในอนาคต
(๒) ปัญหาที่เกิดขึ้น
การประมาณการความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงแต่ละประเภททาได้ยากและมีความ
ไม่แน่นอน เนื่องจากน้ามันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ กลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกเป็นตัวกาหนด
ราคา และมี ผ ลโดยตรงกับ ปริ มาณความต้องการใช้เชื้อเพลิ งแต่ล ะประเภท ประกอบกับเทคโนโลยีด้า น
ยานยนต์และขนส่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้มีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลทาให้ตลาด
น้ ามั น เชื้อเพลิ งเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั งขาดการกาหนดเปู าหมายของการพั ฒ นา
ยานยนต์ไฟฟูาที่ชัดเจน ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการประมาณการความต้องการใช้ น้ามันเชื้อเพลิ งที่อาจ
คลาดเคลื่อนได้
(๓) ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ
๑) ควรมีการปรับประมาณการความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๒) ในการประมาณการควรมีการกาหนดสมมติฐานในการคานวณให้ชัดเจนและ
อ้างอิงได้ เพื่อสะดวกในการปรับข้อมูลเมื่อปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลง
๖.๑.๒ การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายด้านพลังงานต่างๆ
(๑) ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กระทรวงพลังงาน
ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพลังงานมีการทบทวนและจัดทาแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งมีแผนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง มี ๓ แผนใหญ่ ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) และ
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และมีหน่วยงานในกระทรวงพลังงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒) หน่วยราชการอื่น
ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวดังกล่าวข้างต้น กระทรวง
พลังงานไม่สามารถดาเนินการเองได้ทั้งหมด โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 กระทรวงคมนาคม :

การพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้นฐาน รถไฟรางคู่

รถไฟฟูาขนส่งมวลชน
 กระทรวงอุตสาหกรรม : สนับ สนุนมาตรการผลิ ตยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน

๑๖๖

 กระทรวงการคลั ง : การให้ สิ ทธิ ประโยชน์ใ นการลงทุ นหรือ ทางภาษีแ ก่
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ ป ระหยั ด พลั ง งาน ยานยนต์ ที่ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ และยานยนต์ ไ ฟฟู า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดข้อจากัดของยานยนต์
ให้สามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น หรือแหล่งเก็บพลังงานในยานยนต์ไฟฟูา
(๒) ปัญหาที่เกิดขึ้น
๑) ผลของนโยบายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบรถไฟรางคู่ รถไฟฟูา และ
ยานยนต์ไฟฟูา ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดาเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อการใช้พลังงา นใน
ภาคขนส่งได้อย่างชัดเจน
๒) ทิศทางนโยบายด้านเชื้อเพลิงต่างๆ ยังไม่ชัดเจน เช่น การใช้ LPG/NGV ใน
ภาคขนส่ง
(๓) ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ
ควรมีการประเมินผลของมาตรการหรือนโยบายด้านพลังงานที่มีผลต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานในภาคขนส่งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด

๖.๑.๓ โครงสร้างการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
(๑) ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) กระทรวงพลั งงาน คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน กรมธุรกิจพลั งงาน สานักงานนโยบายและแผนพลั งงาน และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
๒) หน่วยงานราชการอื่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
(๒) ปัญหาที่เกิดขึ้น
๑) โครงสร้ า งการใช้ พ ลั ง งานภาคขนส่ ง มี ผ ลกระทบกั บ นโยบายด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ชนิดต่างๆ นโยบายด้านเกษตร ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น การลงทุ น
ของภาคเอกชน และการส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิดมากเกินไป
๒) ยั งไม่ มีความชัด เจนในการกาหนดทิศทางการใช้ เชื้อเพลิ ง ประเภทต่ างๆ เช่ น
เชื้อเพลิงชีวภาพและยานยนต์ไฟฟูา
(๓) ข้อเสนอแนวทางดาเนินการ
ควรมีการกาหนดกรอบแนวคิดในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละให้ชัดเจน

๑๖๗

๖.๒ กรอบแนวคิดในการดาเนินการ
๖.๒.๑ การประมาณการการใช้เชื้อเพลิง (Business as Usual: BAU)
จากข้อมูลเบื้องต้นประมาณการการใช้เชื้อเพลิง (Business as Usual: BAU) ระหว่างปี
๒๕๕๙-๒๕๗๙ ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ประมาณการโดยการใช้แบบจาลองขนส่ง (Transport
Model) และแบบจาลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) ซึ่งคานวณโดยกาหนดตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Demestic Product: GDP) รายได้ประชากร การถือครอง
รถยนต์ ราคาน้ามันดิบ พบว่าเชื้อเพลิงในภาพรวมมีแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้น จาก ๓๗,๑๗๕ Ktoe ในปี ๒๕๕๙
เป็น ๕๖,๔๖๑ Ktoe ในปี ๒๕๗๙ รายละเอียด ดังรูป

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องมีการทบทวนเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกาหนดให้ชัดเจนและ
อ้างอิงได้ เพื่อสะดวกในการปรับข้อมูลเมื่อปัจจัยต่างๆ เปลีย่ นแปลง

รูปที่ 34 การประมาณการการใช้เชื้อเพลิงในปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๗๙
๖.๒.๒ การประเมินผลจากนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อกาหนดโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่ง
(๑) การใช้ LPG/ NGV ในภาคขนส่ง
ในอดีตแก๊สปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และก๊าซธรรมชาติ
(Natural Gas: NG) มีการใช้สาหรับเพื่อการหุงต้มในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลัก ต่อมา
เมื่อสถานการณ์ ร าคาน้ ามั น ในตลาดโลกมี ราคาสู งขึ้ น ทาให้ ผู้ ใ ช้รถยนต์บ างกลุ่ มมีก ารปรั บเปลี่ ยนการใช้
เชื้อเพลิงในยานยนต์ โดยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ LPG หรือ NGV ร่วมกับเชื้อเพลิงน้ามันเบนซิน
และดีเซล แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ามันลดลงและแนวโน้มราคาน้ามันระยะยาวอยู่ในระดับต่า ดังนั้น
จึงควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง เพื่อกาหนดกรอบในการใช้เชื้อเพลิง
ภาคขนส่ง โดยมีการพิจารณาผลกระทบของมาตรการการใช้ LPG/NGV ภาคขนส่ง แสดงดังตารางที่ ๑

๑๖๘

ตารางที่ 12 พ ารณาผลของมาตรการการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง
ข้อเสนอ
๑. การใช้ LPG เป็น
เชื้อเพลิง
ในภา ขนส่ง

๒. การใช้ NGV เป็น
เชื้อเพลิง
ในภา ขนส่ง

ข้อดี
ข้อเสีย
1. ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ LPG
1. วามปลอดภัยเมื่อมีอุบัติเหตุ
(ผู้ประกอบการสถานีบริการ LPG,
หรืออุปกรณไม่ได้มาตรฐาน
ศูนยติดตั้ง LPG)
2. มีการสึกหรอของรถยนต
2. ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถที่ได้ติดตั้ง
มากกว่ารถที่ใช้น้ามัน
ระบบ LPG และเป็นทางเลือกในการ 3. วัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ใช้พลังงานภา ขนส่ง
ปิโตรเ มี ที่มมี ูล ่ามากกว่า
4. ต้องนาเข้าเพิ่ม การผลิตได้ไม่
เพียงพอ
1. ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
1. เป็นเชื้อเพลิงที่มี ่า วามร้อน
ธุรกิจ NGV ที่ได้ลงทุนแล้ว
ต่า อัตราสิ้นเปลือง
2. เผาไหม้สมบูรณ ให้มลพิษต่า
2. วามปลอดภัยเมื่อมีอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละออง
หรืออุปกรณไม่ได้มาตรฐาน
Particulate) และ วันดา
3. แหล่งผลิตในประเทศ ช่วยให้ลดการ
พึ่งพาการนาเข้าน้ามันดิบจาก
ต่างประเทศ
4. สร้างมูล ่าเพิ่มให้กับการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ

ในการกาหนดกรอบเชิงนโยบาย ในการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการกาหนดแนวทางการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ใช้รถยนต์ เป็นต้น
(๒) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่กระทบต่อสัดส่วนการใช้พลังงาน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขน ส่งผลโดยตรงต่อสัดส่วนการใช้พลังงานภาคขนส่ง
เนื่องจากทาให้สัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีมาตรการ
สาคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ๑) การขนส่งระบบราง เช่น รถไฟรางคู่ ที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้น้ามัน
ดีเซล จากการเปลี่ ย นรู ป แบบการขนส่ งจากการขนส่งทางถนนมาเป็นการขนส่ งระบบราง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบหลักของกระทรวงคมนาคม ๒) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูา (Electric Vehicle: EV) ที่สามารถลด
การใช้ทั้งน้ามันดีเซลและน้ามันเบนซิน โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนยานยนต์ไฟฟูา
ซึ่งปัจจุบันมีเปูาหมายการส่งเสริม EV ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ ๑.๒ ล้านคัน ในปี ๒๕๗๙
ในส่วนของการพิจารณาผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จากมาตรการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟูา แสดงดังตาราง ดังต่อไปนี้

๑๖๙

ตารางที่ 13 พิจารณาผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่กระทบต่อสัดส่วนการใช้พลังงาน
สน
การส่งเสริมใช้ EV

ดี
สีย
1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง 1. การส่งเสริมการใช้ EV มีผล
กว่าการใช้น้ามัน
โดยตรงต่อปริมาณการใช้
น้ามันเบนซินและดีเซล และมี
2. การส่งเสริม EV อย่างจริงจัง
ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มโรง
จะทาให้ประเทศลดการนาเข้า
กลั่นน้ามัน
เชื้อเพลิงและสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่
2. การส่งเสริม EV มากๆ จะมี
ผลต่อนโยบายการส่งเสริม
3. การใช้ EV เป็นมิตรกับ
การใช้เอทานอลและไบโอ
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถช่วย
ดีเซล
ลดการปลดปล่อย GHG ได้

ทั้งนี้เมื่อมีการปรับประมาณการความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (BAU) ควรมีการพิจารณา
ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้เนื่องจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานมี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ และมีผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ดังนั้น ควรมี
การประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
(๓) นโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น สัดส่วนการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล
การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพมีหลักคิดมาจากความต้องการลดการนาเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ โดยการนาผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน มาผลิตเป็นเอทานอล
และไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการใช้น้ามันเบนซินและดีเซล และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะทาให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมจากการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก
ตารางที่ 14 พิจารณาผลนโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น สัดส่วนการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล
ข้อเสนอ
การส่งเสริมใช้เอทานอลและ
ไบโอดีเซล

ข้อดี
1. สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้
เกษตรกรผู้ปลูกปาลมน้ามัน
อ้อยและมันสาปะหลัง
2. ช่วยลดการนาเข้าน้ามันจาก
ต่างประเทศ
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วย
ลดการปลดปล่อย GHG ได้

ข้อเสีย
1. เป็นภาระต่อกองทุนน้ามัน
และผู้ใช้น้ามัน จากส่วนต่าง
ต้นทุนที่มากกว่าการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยต้องมี
การบริหารจัดการทั้งระบบ
เพื่อลดต้นทุนตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้า

๑๗๐

จากการพิจารณาข้อมูลการประมาณการการใช้เชื้อเพลิงและผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายด้าน
พลังงานต่างๆ สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 15 ผลที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายแบบต่างๆ
ปี ๒๕๗๙
๑

๒

ยกเลิก LPG NGV – Fleet EV
๑.๒ ล้านคัน
B๑๐ และ E < ๒๐%

ยกเลิก LPG NGV - Fleet
๓
EV ๓.๘ ล้านคัน B๑๐
และ E < ๒๐%

๑๙.๔%
๔๙.๖%
๔.๖%
๕.๔%
๑๓.๐%
๓.๓%
๑.๘%
๒.๙%
-

๑๑.๒%
๔๓.๖%
๐.๐%
๕.๓%
๒๘.๓%
๒.๑%
๑.๘%
๔.๖%
๓.๑%

๕.๐%
๔๓.๖%
๐.๐%
๕.๓%
๒๘.๓%
๒.๑%
๐.๘%
๔.๖%
๑๐.๓%

ความต้องการใช้พลังงานรวม (Ktoe)

๓๗,๑๘๕

๓๓,๒๑๑

๓๓,๒๑๑

สัดส่วน ดีเซล : เบนซิน

๒.๓๒

๓.๖๔

๘.๑๙

ลด CO๒ (ล้านตัน/ปี)

๘.๙

๑๐.๙

ลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ (ล้านบาท/ปี)

๖๔,๗๙๑

๑๑๑,๓๐๓

เชื้อเพลิง

ปี ๒๕๕๙

เบนซิน
ดีเซล
LPG
ก๊าซธรรมชาติ
น้ามันเครื่องบิน+น้ามันก๊าด
น้ามันเตา
เอทานอล (E๒๐)
ไบโอดีเซล (B๑๐)
EV

๑

ข้อมูล BAU สนพ. (๒๕๖๐)
ประเมินการใช้พลังงานตามประมาณการ BAU สนพ. (๒๕๖๐) และ ผลประหยัดตามแผน EEP๒๐๑๕ และนโยบาย LPG/NGV ในแต่ละกรณี
๓
ปรับมาตรการ EEP๒๐๑๕ โดยคิดผลในกรณีที่มีส่งเสริม EV เป็นร้อยละ ๒๐ ของจานวนรถ โดย พพ. (๒๕๖๐)
๔
ลดการใช้ CO๒ : BEV ๖๕ g/km VKT ๒๐,๒๓๐ km/ปี , เอทานอลและไบโอดีเซล อ้างอิงตาม ๒๐๐๖ IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories
๕
ราคาดีเซลและเบนซินหน้าโรงกลั่น ๑๖.๐๓ และ ๑๖.๘๐ บาท/ลิตร ตามลาดับ (โครงสร้างราคาน้ามัน ๑๘/๑๑/๒๕๖๐ – สนพ.)
๒

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการวิเคราะห์จากประมาณการการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเบื้องต้น

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

จากการพิจารณาตามกรอบแนวคิดในการกาหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ขอเสนอแนว
ทางการปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ดังนี้
7.1 การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑๗๑

7.1.1 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดทาประมาณความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิ ง
(BAU) และให้กาหนดสมมุติฐานในการคานวณให้ชัดเจนและอ้างอิงได้ เพื่อสะดวกในการปรับข้อมูลเมื่อปัจจัย
ต่างๆ เปลี่ยนแปลง
7.1.2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน พิจารณาประเมินผลของมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประมาณความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (BAU) ใหม่และ
สถานภาพการดาเนินการในปัจจุบัน
7.2 กาหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
โดยกาหนดกรอบในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้
ตารางที่ 16 กรอบในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท
สน

หต

๑ ไม่สนับสนุนการใช้ LPG ภา
ขนส่ง

๒
๓
๔

๕

1. เพื่อ วามปลอดภัยของผู้ใช้งาน
2. เพือ่ สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้ EV ที่ลดการใช้น้ามันเบนซิน
จานวนมาก และลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการกลั่นน้ามัน
3. เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลทดแทนน้ามันเบนซิน ซึ่งเป็นการ
สร้าง วามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
สนับสนุนการใช้ NGV ในภา 1. มีการลงทุนโ รงข่ายท่อ NG ไปแล้ว ส่งเสริมการใช้เฉพาะกลุ่มตาม
ขนส่ง เฉพาะกลุ่มขนส่งขนาด
แนวท่อ
ใหญ่เท่านั้น
2. แนวโน้มรา า LNG สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
การส่งเสริมการใช้ EV
1. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูง ลดการ
ประมาณ ๑.๒ ล้าน ัน
นาเข้าน้ามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B๑๐ 1. เพื่อลดการนาเข้าน้ามันและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาลม
น้ามัน
2. ส่งเสริมไบโอดีเซลตามศักยภาพด้านวัตถุดิบและเท โนโลยี ที่ไม่มี
ผลกระทบกับผู้ใช้น้ามันมากเกินไป
การส่งเสริมการใช้เอทานอล 1. เพื่อลดการนาเข้าน้ามันและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๒๐
สาปะหลังและอ้อย
2. เพื่อลดผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นน้ามันและสร้าง
สมดุลโรงกลั่น

7.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางการดาเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใช้รถยนต์ เป็นต้น

๑๗๒

7.4 บูรณาการการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางแผนการดาเนินงาน
ของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ กรอบแนวคิดในการใช้พลังงานภาคขนส่งที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการกาหนดนโยบาย

ต่างๆ
๘.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม
๘.๓ ลดการปลดปล่อย CO๒ ประมาณ ๘.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๗๙
๘.๔ ลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ ๖๔,๗๙๑ ล้านบาท
๘.๕ ใช้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีในประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วอย่างคุ้มค่า เช่น โครงข่ายท่อ NGV
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามัน และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

๑๗๓

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

๑

การปรับข้อมูลต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน (ความต้องการใช้
น้ามันเชือ้ เพลิง (BAU) )

สนพ.
พพ.
ธพ.

๒

ปรับแผน AEDP และ Oil
Plan โดยกาหนดโครงสร้าง
การใช้พลังงานภาคขนส่ง
ตามหลักแนวคิด
คณะกรรมการปฏิรูป
กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้ กี่ยวข้อง

พพ. ธพ.

๓

พพ. สนพ.
ธพ. กษ. อก.
วท. พณ.

วงเงิน
ล้าน
บาท

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่ง
เงิน
รัฐบาลมีแผนการใช้เชื้อเพลิง
ภาคขนส่งที่เหมาะสมกับ
ประเทศ และเป็นทิศทางการ
พัฒนาของภาคเกษตร
อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศ
แผน AEDP และ Oil Plan ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่งตามหลัก
แนวคิดคณะกรรมการปฏิรูป
มีการกาหนดแนวทาง
ดาเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้ กี่ยวข้อง

มีการปรับปรุงแผน AEDP
และ Oil Plan ด้าน
โครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่งภายใน ๒ ปี

แผน AEDP และ Oil Plan
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
แนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ดังนี้
- ยกเลิกการใช้ LPG ภาค
ขนส่ง
- กากับและส่งเสริม NGV
ในภาคขนส่ง (เฉพาะกลุม่
ขนส่งขนาดใหญ่)
- ส่งเสริมเอทานอล ไบโอ
ดีเซล

๑๗๔

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ (๕) ว่า “ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ...” ซึ่งสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP ๒๐๑๕) ซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีเปูาหมายลดความเข้มข้นการใช้พลังงานหรือ
Energy Intensity (EI) ลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๙ โดยใช้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีฐาน หรือลดค่า EI จาก ๘.๕๔
ktoe/พันล้านบาท ในปี ๒๕๕๓ ลงเหลือ ๕.๙๘ ktoe/พันล้านบาท ในปี ๒๕๗๙ นับเป็นพลังงานที่ประหยัดได้
ณ ปี ๒๕๗๙ เป็นปริมาณ ๕๑,๗๐๐ ktoe โดยแผนอนุรักษ์พลังงานแบ่งออกเป็น ๓ ระยะคือ ระยะสั้น (๑-๒ ปี)
ระยะกลาง (๕ ปี) และระยะยาว (๒๒ ปี) การดาเนินการของแผนประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ ภาคบังคับ ภาค
ความร่วมมือ และภาคสนับสนุน มี ๑๐ มาตรการ และมีกลุ่มเปูาหมาย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
อาคารธุรกิจและอาคารของรัฐ ภาคบ้านอยู่อาศัยและภาคขนส่ง สรุปดังรูปภาพข้างล่าง

รูปที่ 35 สรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕)
ประเด็นปัญหา:
การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factors ) ของแผน EEP ๒๐๑๕ พบว่าการจะ
บรรลุเปูาหมายต้องเพิ่มความพยายามในการลดการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการลดการใช้
พลังงานในอดีต ซึ่งหมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ และใช้มาตรการที่มีศักยภาพสูงพอที่จะทา
ให้บรรลุเปูาหมายได้

๑๗๕

ผลการศึกษา:
ในการศึกษาพบว่า ในอนาคตการใช้พลังงานต้องตระหนักถึงความมั่นคงของพลังงานแต่ละชนิด
ตลอดจนผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสภาพแวดล้อมซึ่งนับเป็นปัจจัยที่กาลังมีความสาคัญเพิ่มขึ้นเป็นอัน
มาก เช่นการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่งจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (Fuel) เป็นการใช้พลังงาน
ไฟฟูา นอกจากนี้การกาหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบและตระหนักถึงการใช้พลังงาน
อย่างถูกวิธีและคุ้มค่า นับมีความสาคัญยิ่ง
วัตถุประสงค์:
๑) เพื่อเสนอแนวทางการจัดทาวาระปฏิรูปที่สาคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกการปฏิรูปที่มีศักยภาพสูงและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม
๓) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่รัฐบาลประกาศ
เจตนารมณ์ ณ ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP๒๑)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอวาระปฏิรูปด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมจากที่ได้เสนอไว้แล้วในเรื่องต่างๆ ข้างต้น ใน ๓
ประเด็นหลัก ดังนี้
๑)

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม

๒)

การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)

๓)

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

๑๗๖

การปฏิรูปด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจานวน ๑๓๕,๐๐๐ โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเปูาหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) ซึ่งได้มีการกาหนดเปูาหมายให้ ลดการ
ใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ โดยในระยะแรกได้จัดทาเป็นแผน ๕ ปี

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ Ktoe เมื่อจบโครงการ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยแบ่งเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ตารางที่ 17 ผลประหยัดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดหวัง
ปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

สามารถประหยัดพลังงานได้
สามารถประหยัดพลังงานได้
สามารถประหยัดพลังงานได้
สามารถประหยัดพลังงานได้
สามารถประหยัดพลังงานได้

จานวนพลังงาน จานวนพลังงาน จานวนพลังงาน
เปูาหมายต่อปี ประหยัดรวมต่อ ประหยัดสะสม
(Ktoe)
ปี (Ktoe)
รวม (Ktoe)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๕
๒๕
๓๕
๒๕
๕๐
๘๕
๒๕
๗๕
๑๖๐
๒๕
๑๐๐
๒๖๐

3.2 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท เมื่อจบโครงการ (ปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยแบ่งเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

๑๗๗

ตารางที่ 18 การลดค่าใช้จ่ายพลังงานจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดหวัง
ปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้
ต่อปี
(ล้านบาท)
๑๐๐
๑๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ ค่าใช้จ่ายสะสมที่
รวมต่อปี
ลดได้รวม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
๑๐๐
๑๐๐
๒๕๐
๓๕๐
๕๐๐
๘๕๐
๗๕๐
๑,๖๐๐
๑,๐๐๐
๒,๖๐๐

3.3 มีการบูรณาการทางานร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
3.4 สามารถลดต้นทุนในการผลิตอันเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
ประมาณเงินลงทุนทั้งหมด ๔๔๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุน

ดังนี้
๔.๑ เงินงบประมาณ ปีละ ๑๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๔ ปี รวม ๔๐ ล้านบาท
๔.๒ เงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา
๔ ปี รวม ๔๐๐ ล้านบาท
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณประจาปี จานวน
๘ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จานวน ๙๗.๕ ล้านบาท
รวมได้รับทั้งสิ้น ๑๐๕.๕ ล้านบาท

๑๗๘

งบประมาณรวม (ล้านบาท)
440
330
220
110

2562

2563

2564

2565

ปี พ.ศ.
...

รูปที่ 36 วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

๕.

หลักการเหตุผล

ตามที่สภาปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศ (สปท.) ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่อง “การจัดทาแผนการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ ” ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้สรุปว่าเพื่อให้เป็นการดาเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๒(๕) ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน และพร้อมกันนี้ประเทศไทยได้มีการจัดทาแผนแม่บทแผนอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP๒๐๑๕) โดยในรายละเอียดมีการกาหนดมาตรการและแบ่งกลุ่มเศรษฐกิจ (กลุ่ม
บริโภคพลังงาน) เป็น ๔ กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ กลุ่มอาคารขนาดเล็กและบ้าน
อยู่อาศัย และกลุ่มขนส่ง ได้มีการกาหนดเปูาหมายการลดการใช้พลังงานไว้อย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่ม
แต่ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทาให้พลาดจากเปูาหมายที่ได้วางไว้ เนื่องมาจากในขั้นตอนดาเนินการ
กระทรวงพลังงานยังขาดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ขาดความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และ
ขาดความร่วมมือในการผลักดันการลดการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการ
ดาเนินการและอีกประการหนึ่งที่สาคัญ ดังนั้น ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ (สปท.) จึงเสนอ
ให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาเจ้าภาพการทางานให้ชัดเจน เป็นต้น

๑๗๙

๕.๑. ความเป็นมา
๕.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จากรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ (๕) ความว่า “รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ (๕)
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน”
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้จัดทาแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่า
โดยรัฐนาเสนอรัฐบาลเพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
๕.๑.๒ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
(๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้นๆ อย่างรอบคอบ
(๓) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จ ะเกิดขึ้น โดยคานึ งถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้ว ย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ
 เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริ ม สร้ า ง ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
๕.๑.๓ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้านอุตสาหกรรม
เป็นนโยบายที่จาเป็นต้องมีการปฏิรูปที่จะต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยใช้กรอบ
ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่ นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน โดยในการนี้จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้แรงงานและพลังงาน
๕.๑.๔ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้านพลังงาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้านพลังงาน (Energy ๔.๐) สอดรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้
กรอบแผน ๕ เสาหลัก คือ
(๑) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา (PDP)
(๒) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)

๑๘๐

(๓) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
(๔) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
(๕) แผนบริหารจัดการน้ามัน (Oil Plan)
โดยแบ่งการขับเคลื่อนเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับชุมชน/ประชาชน มุ่ง
สร้างรายได้ให้ประชาชนและและประเทศให้พ้นกรอบประเทศรายได้ปานกลางสู่สังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าในอนาคต
๕.๒ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP ๒๐๑๕)
๕.๒.๑ แผนการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕)

รูปที่ 37 แผนการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕)
๕.๒.๒ ผลการประเมินแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕)
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ได้มีมติเห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕) ที่กระทรวงพลังงานเสนอตาม
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของประเทศโดยมีเปูาหมาย ลดความเข้มข้นการ
ใช้พลังงานหรือ Energy Intensity (EI) ลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๙ โดยใช้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีฐาน หรือลดค่า EI

๑๘๑

จาก ๑๕.๒๘ ktoe/พันล้านบาท ในปี ๒๕๕๓ ลงเหลือ ๑๐.๗ ktoe/พันล้านบาท ในปี ๒๕๗๙ นับเป็นพลังงานที่
ประหยัดได้ ณ ปี ๒๕๗๙ เป็น ๕๑,๗๐๐ ktoe โดยแผนแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ
ระยะสั้น (๑ - ๒ ปี) ระยะกลาง (๕ ปี) และระยะยาว (๒๒ ปี) การดาเนินการของแผน
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ (ภาคบังคับ ภาคความร่วมมือ และภาคสนับสนุน) ๑๐ มาตรการ และมีกลุ่มเปูาหมาย
๔ กลุ่ม ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ อาคารรัฐ ภาคบ้านอยู่อาศัย และภาคขนส่ง

รูปที่ 38 สรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕)
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ได้ตั้งเปูาหมายการประหยัดพลังงานรายมาตรการ
รายสาขา และตามประเภทเชื้อเพลิง ดังรูป

๑๘๒

รูปที่ 39 รายละเอียดเปูาหมายประหยัดพลังงานตามแผน EEP ๒๐๑๕
สาหรับเปูาหมายลดการใช้พลังงานรายสาขา ภาคขนส่งมีเปูาหมายการลดสูงสุดที่ร้อยละ ๔๖ จาก
กรณี BAU ตามด้วยภาคอาคารธุรกิจและอาคารของรัฐซึ่งมีเปูาหมายลดลงมาร้อยละ ๓๔ จากกรณี BAU

รูปที่ 40 เปูาหมายการประหยัดพลังงาน

๑๘๓

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ ศึกษาข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๗๒ (๕)

จากข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่ารัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) จั ด ให้ มี ก ารวางผั ง เมื อ งทุ ก ระดั บ และบั ง คั บ การให้ เ ป็ น ไปตามผั ง เมื อ งอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทากินได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
(๔) จัดให้ มีทรั พยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อได้มีการบัญญัติมาตรา ๗๒ (๕) ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศแล้ว ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ซึ่งในขั้นตอน
ของการดาเนินการนี้ รัฐบาลอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการและบูรณาการร่วมกัน
๖.๒ ศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จากข้อศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พบว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการบรรจุแผนงานการดาเนินการอยู่ในแผนอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ซึ่งดาเนินการโดยกระทรวงพลังงานและได้มีการกาหนดเปูาหมายไว้อย่าง
ชัดเจนและได้เริ่มมีการดาเนิ นงานไปในระยะหนึ่งแล้ว แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มีการดาเนินการเช่นเดียวกัน ซึ่งการดาเนินการของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นภาระหน้าที่ที่ได้ถูกกาหนดให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ได้ปฏิบัติเรื่อยมาตามงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถดาเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นอย่างดี
เนื่องจากมีระบบฐานข้อมูลโรงงาน ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามก็ไม่
สามารถที่จะเข้าสู่เปูาหมายตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐๑๕ ได้ เนื่องจาก งบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
ไปยังภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือ การกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
พลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจึงได้เชิญหน่วยงานทั้งสองคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าหารือเพื่อบูรณาการ
งานร่วมกัน ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับและร่วมมือกันเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ให้ผู้บริหารทั้ง ๒ หน่วยงาน
ทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในด้านการดาเนินงานและประสานข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
พร้อมนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นาเสนองานและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กาหนดไว้ ๕ ปี ดังนี้

๑๘๔

โ รงการ

ก กรรม

ตัวชี้วัด

1. โ รงการการศึกษาแนวทางการบูร
ณาการระหว่างกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานโดยใช้กลไกการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านพลังงานในภา อุตสาหกรรม
๑๗.๙ ล้านบาท

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน
การใช้พลังงานทดแทน วบ ู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และ วามปลอดภัยภายใต้แนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว
เพื่อให้ กรอ. พิจารณานาไปใช้การประกอบการพัฒนาเกณฑ
อุตสาหกรรมสีเขียวและสิทธิประโยชนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการยกระดับการ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น

1. ได้แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน วบ ู่ไปกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ วามปลอดภัยที่สอด ล้องกับ
สภาพการดาเนินกิจกรรมที่สถานประกอบการ

2. โ รงการการนาร่องการขยายผล
การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้าโดย
วิศวกรด้านหม้อน้าหรือวิศวกร
พลังงาน
๑๒ ล้านบาท

1. จัดอบรมทั้งภา ทฤษฎีและภา ปฏิบัติด้านเกณฑมาตรฐาน
และขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน วามปลอดภัย
และพลังงานให้กับวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้าและวิศวกร
พลังงาน รอบ ลุมทุกภูมิภา

2. มีสถานประกอบการได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวมากขึ้น รวมถึงสถานประกอบการมีการ
ยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวสูงขึ้น

2. สารวจศักยภาพภาพและนาร่องปฏิบัติใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมตัวอย่าง ๒๐ แห่ง

2. ดาเนินการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไอน้าของโรงงานที่เข้า
ร่วมโ รงการ เช่น ขนาดหม้อน้า จานวนหม้อน้า ชนิดและ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ จานวนเ รื่องจักรที่ใช้ไอน้า ฉนวนกับ
ดักไอน้า เป็นต้น
3. ให้ าปรึกษา On-site Coaching) เพื่อแนะนาถ่ายทอด
วามรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้าแก่
บุ ลากรของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโ รงการ

1. วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้าและวิศวกรพลังงาน
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ น ได้รับการอบรมทั้ง
ภา ทฤษฎี และภา ปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน
และขั้นตอนในการตรวจสอบหม้อน้าด้าน วาม
ปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงาน
2. โรงงานอุตสาหกรรมจานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ โรงงาน
เข้าร่วมโ รงการและจานวนหม้อน้าไม่น้อยกว่า ๖๐
เ รื่อง ได้รับตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน วามปลอดภัย
และประสิทธิภาพพลังงาน
3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้าไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป หรือไม่น้อยกว่า ๒๐
ล้านบาทต่อโ รงการในปแรก

๑๘๕

โ รงการ

ก กรรม

ตัวชี้วัด

2. โ รงการการนาร่องการขยายผลการ 4. วิ ศ วกรตรวจทดสอบหม้ อ น้ าหรื อ วิ ศ วกรพลั ง งานร่ ว ม
เพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้าโดยวิศวกร
ดาเนินการตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน วามปลอดภัย และ
ด้ า นหม้ อ น้ าหรื อ วิ ศ วกรพลั ง งาน
ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้า ให้กับโรงงานที่เข้า
ต่อ
ร่วมโ รงการ
3. โ รงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไอน้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
๑๑ ล้านบาท

1. จัดอบรมให้กับบุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบไอน้าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
2. ดาเนินการสารวจ ตรวจวัด วิเ ราะหประสิทธิภาพพลังงาน
เกี่ยวกับระบบไอน้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
3. ให้ าปรึกษา On-site Coaching) เพื่อแนะนาถ่ายทอด
วามรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้า
4. ดาเนินการตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน วามปลอดภัยและ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้า
5. จัดทา ู่มือสาหรับเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก

1. บุ ลากรประจาโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ น ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ
มาตรฐานและขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน
วามปลอดภัย และประสิทธิภาพพลังงาน
2. โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ไม่น้อยกว่า ๑๐ โรง
เข้าร่วมโ รงการได้รับตรวจทดสอบหม้อน้าด้าน วาม
ปลอดภัยและสารวจตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน
3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้าไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป หรือไม่น้อยกว่า ๒๐
ล้านบาทต่อโ รงการในปแรก

๑๘๖

โ รงการ

ก กรรม

4. โ รงการการยกระดับประสิทธิภาพ 1. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนา
พลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
วามร้อนและระบบน้ามันร้อนที่เข้าร่วมโ รงการ
นา วามร้อนในภา อุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงและจัดทาแบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพ
๑๐.๕ ล้านบาท
พลังงานระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น สื่อนา วามร้อน

ตัวชี้วัด
1. บุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนา
วามร้อนจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ น ได้รับการอบรม

2. โรงงานอุตสาหกรรมจานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ โรงงาน เข้า
ร่วมโ รงการและจานวนหม้อน้าไม่น้อยกว่า ๔๐ เ รื่อง
ได้รับตรวจสอบหม้อน้าด้าน วามปลอดภัย และ
3. จัดทาหลักสูตรและ ู่มือเกี่ยวกับการใช้งานระบบหม้อต้มที่ใช้
ประสิทธิภาพพลังงาน
ของเหลวเป็นสื่อนา วามร้อนให้เกิดประสิทธิภาพ พลังงาน
วามปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้าไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป หรือไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้าน
4. ตรวจวัด ประเมิน วิเ ราะห ตรวจติดตาม และประเมิน
บาทต่อโ รงการในปแรก
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานของหม้อต้ม ที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนา วามร้อน
5. ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนา วามร้อนให้เกิดประสิทธิภาพพลังงาน วามปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุ ลากรของโรงงานไม่น้อยกว่า
๑๐๐ น

๑๘๗

โ รงการ

ก กรรม

ตัวชี้วัด

5. โ รงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอ
น้าสาหรับโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดย่อม Boiler Efficiency for
SMEs)
๑๓.๕ ล้านบาท

1. ดั เลือกโรงงานเข้าร่วมโ รงการ จานวนอย่างน้อย ๕๐ แห่ง
หรือจานวน นเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ น

1. กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการ
อนุรักษพลังงานไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง หรือจานวน
บุ ลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ น

2. จัดสัมมนาชี้แจงโ รงการฯ และเตรียม วามพร้อมอย่างน้อย
๒ รั้ง
3. เข้าสารวจและตรวจวัดประสิทธิภาพระบบหม้อน้า โดย ณะ
ที่ปรึกษา
4. การอบรมทางทฤษฎี จานวน ๒ วัน และการปฏิบัติ จานวน
๒ วัน และแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานหม้อไอน้า
5. ติดตามผลหลังจากปฏิบัติตามแผนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ น-วัน
6. จัดสัมมนาเพื่อนาเสนอผลสาเร็จของโ รงการ จานวน ๑ รั้ง
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย ๑๐๐ น

2. เกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ toe/ป หรือ ิด
เป็นเงิน ที่ประหยัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาทต่อ
โ รงการในปแรก

๑๘๘

โ รงการ
6. โ รงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน วามร้อนใน
โรงงานอุตสาหกรรม
๒๗ ล้านบาท

ก กรรม
1. สารวจข้อมูลโรงงานสกัดน้ามันปาลม
2. ดาเนินการสารวจวิเ ราะหข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้
พลังงาน วามร้อนของโรงงานที่เข้าร่วมโ รงการ และ
ประเมินศักยภาพสาหรับการปรับปรุงเ รื่องจักรหรืออุปกรณ
ในขบวนการผลิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึง
มีระบบ SMART Boiler Monitoring System สาหรับนา
ร่องในโรงงาน
3. จัดทารายละเอียดตั้งแต่รายละเอียดแบบแปลน รายการ
ออกแบบ านวณ และติดตั้งของการปรับปรุงเ รื่องจักรหรือ
อุปกรณในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
รวมถึงมีระบบ SMART Boiler Monitoring System
4. ดาเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานหลังการ
ปรับปรุงเ รื่องจักรหรืออุปกรณในขบวนการผลิต รวมถึง
ประเมินผลการทางานของระบบ SMART Boiler
Monitoring System สาหรับตรวจวัดด้านพลังงานและด้าน
วามปลอดภัย

ตัวชี้วัด
1. ได้นาร่องเท โนโลยีด้านการประหยัดพลังงานโดยการ
นา วามร้อนกลับมาใช้ใหม่ หรือการปรับปรุง
เ รื่องจักรหรืออุปกรณในขบวนการผลิตจานวนอย่าง
น้อย ๑ เ รื่อง ที่ภา รัฐสนับสนุน ่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ
2. มีระบบ SMART Boiler Monitoring System
สาหรับโรงงานสกัดน้ามันปาลมสาหรับการตรวจวัด
ด้านพลังงานและด้าน วามปลอดภัยอย่างน้อย ๑
ระบบ ในการสาธิต
3. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริม วามปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงงานสกัดน้ามันปาลม
4. โรงงานอุตสาหกรรมมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอ
น้าให้สูงขึ้น ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัด
เชื้อเพลิง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม วามสามารถใน
การแข่งขันในภา อุตสาหกรรม
5. เกิดการประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ toe
หรือ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาทต่อโ รงการในปแรก

๑๘๙

โ รงการ
7. โ รงการศึกษา วามเป็นไปได้ใน
การจัดทามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
(Factory Energy Code)
๘.๑ ล้านบาท

ก กรรม

ตัวชี้วัด

1. เพื่อศึกษา วามเป็นไปได้ในการจัดทามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)
ใช้เป็นข้อกาหนดอ้างอิงในการจัดตั้งหรือดัดแปลงโรงงานที่มี
แนวโน้มการใช้พลังงานรวมมากกว่า ๒๐ ล้าน MJ/ป

1. ทราบ วามเป็นไปได้ในการจัดทามาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม
(Factory Energy Code) ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท
อุตสาหกรรมที่มีขนาดการใช้พลังงานรวมเกิน ๑๐๐๐
kW หรือเกิน ๒๐ ล้าน MJ/ปขึ้นไป

2. เพื่อศึกษา วามเป็นไปได้ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีการประหยัดพลังงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางกาหนดมาตรฐานของอุปกรณเ รื่องจักร
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เ รื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

2. ทราบ วามเป็นไปได้ในการกาหนดมาตรฐานของ
อุปกรณเ รื่องจักร ไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทเ รื่องจักร
ที่ใช้พลังงานสูง

4. เพื่อศึกษาแนวทางการกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best
Available Technics) เพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสูง

3. ตรวจสอบและรวบรวมผลประหยัดที่เกิดขึ้นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโ รงการไม่น้อยกว่า ๒๐
โรงงานอุตสาหกรรม

๑๙๐

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗.๑ ให้กระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องตามแผนงานของทั้ง ๗ โครงการ
ประกอบด้วย
๖.๑๓.๑ โครงการการศึกษาแนวทางบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
๖.๑๓.๒
หรือวิศวกรพลังงาน

โครงการนาร่องการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้าโดยวิศวกรด้านหม้อน้า

๖.๑๓.๓

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้าสาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล

๖.๑๓.๔

โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้ม

๖.๑๓.๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้าสาหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม
(Boiler Efficiency for SMEs)
๖.๑๓.๖

โครงการวิ ศ วกรรมเชิ ง ลึ ก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานความร้ อ นในโรงงาน

อุตสาหกรรม
๖.๑๓.๗ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)
๖.๑๔ ให้ทั้งสองหน่วยงานจัดตั้งคณะทางานร่วมกัน
โดยให้กาหนดโครงการที่มีความสาคัญและจาเป็นที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเพิ่มเติม ที่นอกเหนือจาก ๗ โครงการข้างต้น ตามกรอบของแผน ๕ ปี ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๕
โดยในการสนับสนุนโรงงานตามกรอบการดาเนินงานข้างต้น สาหรับโรงงานที่เป็นโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๐ โรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุรักษ์พลังงานด้วย
๖.๑๕ ให้คณะทางานร่วมฯ ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานเสนอ กพช. เป็นประจา
ทุกปีนับแต่เริ่มโครงการฯ
๖.๑๖ ให้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งานของทั้ ง สอง
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานที่กาหนดไว้
๖.๑๗ ให้หน่วยงานทั้งสองทาการบูรณาการด้านการทางานที่มีภารกิจเหมือนกัน โดยจัดให้มี
เจ้าภาพอย่างชัดเจน

๑๙๑

๖.๑๘ ให้กาหนดมาตรการและแนวทางให้โรงงานอุตสาหกรรมนาผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่
ได้จากโครงการต่างๆ ไปปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดนไม่ควรมุ่งใช้เฉพาะเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเท่านั้น
๖.๑๙ เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิออกไปอีก ๕ ปี ตาม
ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ” ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย ได้แก่ การสนับสนุนให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการวิจัยและออกแบบวิศวกรรม โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลเป็นเวลา
๓ ปี สิ้นสุดใน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
8.2 ช่วยลดการนาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

8.3 ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้า อากาศ และกากอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการลดปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิง
8.4 สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตจะต้องเป็นโรงงานที่ใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code )
8.5 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศจะมีการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนการ
ผลิตที่ต่าลง

๑๙๒

รูปที่ 41 แ น ๕ ปี ความร่วมมือลดใช้งานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

๑๙๓

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กลไกคณะทางานร่วม
๑.กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้ง
คณะทางานร่วมกัน

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

-

๓.๓

๒.ให้คณะทางานร่วมกาหนดตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพ ติดตามผลการดาเนินงานและ
จัดทารายงานเสนอ กพช.

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

-

๓.๓

๓.ให้คณะทางานร่วมฯ เสนอให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิ
ออกไปอีก ๕ ปี ตามประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต"

พพ./กรอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

-

๓.๓

พพ./กรอ.

ล า ดั บ ลาดับที่ ๑ที่ ๑-๘
๘
รวม
งบประมาณ

ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม
๑. โครงการการศึกษาแนวทางการ
บูรณาการระหว่าง กรอ. และ พพ. กลไกการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

๓.๑-๓.๒

๑๙๔
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับ
ผิดชอบ

(ลบ.)

แหล่งเงิน

๔๔๐
ล้าน
บาท

แผ่นดิน/
เงิน
กองทุน
อนุรักษ์
พลังงาน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

- การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พพ./กรอ.

๓.๑-๓.๒

- การขับเคลื่อนตามแนวทาง เพื่อส่งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว

พพ./กรอ.

๓.๑-๓.๒

2. โครงการนาร่องการขยายผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหม้อน้าโดยวิศวกรด้านหม้อน้า
หรือวิศวกรพลังงาน

พพ./กรอ.

๓.๑-๓.๒

3. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้า
สาหรับโรงไฟฟูาชีวมวล

พพ./กรอ.

๓.๑-๓.๒

4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนในภาค
อุตสาหกรรม

พพ./กรอ.

๓.๑-๓.๒

๑๙๕
วงเงิน
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้าสาหรับ
โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler
efficiency for SMEs)

ผู้รับ
ผิดชอบ
พพ./กรอ.

(ลบ.)

แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด
๓.๑-๓.๒

6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

๓.๑-๓.๒

7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC)
การศึกษา FEC ในแต่ละอุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อมและนาร่องใช้ FEC ก่อน
ประกาศใช้
8. โครงการด้านพลังงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามกรอบ
ความร่วมมือของ พพ. และ กรอ.

๓.๑-๓.๒

๓.๑-๓.๒

๑๙๖

การปฏิรูปด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code : BEC)๑๒
๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานออกประกาศกฎกระทรวงกาหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ อาคารทุกประเภท ตามหมวด ๑ แห่งกฎกระทรวงตาม ๓.๑ มีการออกแบบอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงตาม BEC โดยมีผลบังคับใช้ตามลาดับดังนี้
๓.๒.๑ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๒.๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓.๒.๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
เงินนอกงบประมาณ (เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ประมาณ ๓๐ ล้านบาทต่อปี

๑๒

ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. “การอนุรักษพลังงานโดยใช้
ข้อบัญญัติเกณฑมาตรฐานอา ารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)” (ฉบับปรับปรุง . มีนา ม 2559

๑๙๗

๕.

หลักการเหตุผล
๕.๑ หลักการของ BEC

การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) เป็นกลไกที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อกาหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงการใช้งานอาคารที่มีผลเกี่ยวข้อง
กับการใช้พลังงานในอาคาร ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคาร เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภา พ
พพ. จึงได้มีการผลักดันการบังคับใช้ BEC
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลั งงาน โดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ จึงออกกฎกระทรวงในการกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ๙ ประเภทอาคาร ได้แก่
(๑) สถานพยาบาล (๒) สถานศึกษา (๓) สานักงาน (๔) อาคารชุด (๕) อาคารชุมนุมคน (๖) อาคารโรงมหรสพ
(๗) อาคารโรงแรม (๘) อาคารสถานบริการ และ (๙) อาคารห้างสรรพสินค้า ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไปต้องออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่าในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ
กรอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบผลิตน้าร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน
๕.๒ ความสาคัญของการบังคับใช้ BEC
จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ขนส่งตามนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของ
ประเทศไทยโดยรวม กระทรวงพลังงานจึงบูรณาการแผนพลังงาน ๕ แผนหลัก ด้วยวิสัยทัศน์ ๒๐ ปี ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ ได้แก่ (๑) แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (๒) แผนอนุรักษ์
พลังงาน (๓) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (๔) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ
(๕) แผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง
แผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นการดาเนินการเพื่อจะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน
ของประเทศคือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๔ กลุ่ม
เศรษฐกิจ คือ (๑) ภาคอุตสาหกรรม (๒) ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (๓) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (๔) ภาค
ขนส่ง โดยพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน ๓ กลยุทธ์ คือ ภาคบังคับ ภาคความร่วมมือ
และภาคสนั บ สนุ น ที่ ดาเนิ น การคู่ ขนานไปกับ การเร่ งส่ ง เสริ มการใช้ พลั งงานหมุ นเวี ยนรวมทั้งเร่งพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง และเพื่อให้การดาเนินการลดปริ มาณการใช้พลังงานของประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและมากพอที่จะมีส่วนช่วยลดภาระทางการเงิน
และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

๑๙๘

มาตรการหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงานที่สาคัญคือการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code : BEC) เนื่องจากที่ผ่านมาการออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุอาคาร หรืออุปกรณ์
แสงสว่างและอานวยความสะดวกในอาคาร เจ้าของอาคารอาจจะไม่ได้คานึงถึงประสิ ทธิภ าพของการใช้
พลังงานในองค์รวม หรืออาจไม่มีความรู้ในเทคนิคการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานอย่างเพียงพอ หรืออาจ
มุ่งเน้นเฉพาะการลดเงินลงทุนก่อสร้างอาคาร แต่ท้ายที่สุดทาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบารุงรักษา
(Operating and Maintenance Costs) สูงมากเกินความจาเป็น หรือมีการสูญเสียพลังงานเป็นจานวนมาก
สุดท้ายก็จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ทาให้
อุณหภูมิรอบๆ อาคารสูงขึ้น ใช้พลังงานเกินความจาเป็น อันเป็นการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
๖.๑ ศึกษาข้อเสนอการปฏิรูป สปช. และ สปท.

๖.๑.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการปฏิ รูปด้านพลั งงานของสภาปฏิรูป แห่ งชาติ
(สปช.) ได้พิจ ารณาเกี่ย วกับ ปั ญหาการควบคุ มหรื อกากั บการใช้พ ลั งงานของอาคาร ที่ดาเนินการภายใต้
กฎหมายหลักสองกฎหมายคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๓,
๒๕๕๐) และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่มีกฎกระทรวง
กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ ว นั้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ เนื่ อ งจากคณะกรรมการควบคุ ม อาคารของ
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาในประเด็นเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองแล้วเห็นว่ าไม่สอดคล้องกัน การ
บังคับใช้อาจสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนค่อนข้างรุนแรง (ทั้งจาทั้งปรับ) และให้
กระทรวงพลังงานไปดาเนินการในลักษณะส่งเสริมแบบสมัครใจก่อน เมื่อสังคมมีความพร้อมจะพิจารณาอีกครั้ง
ดังแสดงความเชื่อมโยงของกฎหมายทั้งสองฉบับไว้ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 19 ความเชื่อมโยงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐)
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่
จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ ....

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐)
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอานวย
ความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่
มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถ้า
จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
อาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนามาใช้บังคับกับการ ควบคุมอาคารมีอานาจออกกฎกระทรวง
ควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
กาหนด
แล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็น
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ......
ที่มา : พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๙๙

๖.๑.๒ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี เจตนารมณ์ที่จะทางานสานต่อข้อเสนอของ สปช. โดยได้ร่วมกันช่วยผลักดันเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านคณะกรรมการประสานงานร่วม ๓ ฝุาย เพื่อเร่งนาไปสู่การบังคับใช้
โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หารือ
และกาหนดแนวทางเพื่อให้เกิดการบังคับใช้
๖.๑.๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้รับทราบการดาเนินการจากผู้แทนจาก
สปท., สปช. และคณะทางานด้านวิชาการ และเห็นชอบให้บรรจุเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน” (BEC)” ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นควรให้ดาเนินการแก้ไขข้อ
กฎหมายในพระราชบั ญญัติส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลั งงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้ กระทรวง
พลังงานสามารถออกกฎกระทรวงได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินงานตามขั้ นตอนทางกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และผลักดันทางด้านข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ต่อไปในอนาคต
๖.๒ ผลและแนวโน้มการดาเนินการ
หลั ง จากที่ ค ณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นพลั ง งานเข้ า รั บ หน้ า ที่ ใ นเดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
คืบหน้าของการดาเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูปของ สปช. เกี่ยวกับ BEC เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้รับ
ทราบข้อมูลดังนี้
๖.๒.๑ การแก้ไขกฎหมาย
(๑) กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ดาเนินการตามคาแนะนาของ สปช. และ สปท. โดย
ทิศทางการแก้ปัญหายังคงใช้ขั้นตอนการดาเนินการผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับ แต่ปรับข้อความในกฎกระทรวง
กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธี การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังแสดง
การแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานไว้ในตารางต่อไป
(๒) วิธีปฏิบัติตาม (๑) มีลักษณะเดียวกับกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ที่กรมโยธาฯ ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ ทวิ “ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกาหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่าง
น้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ .... (๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็น
อาคารในโครงการหรื อกิจ การซึ่งต้อ งจั ดท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมหรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี”

๒๐๐

(๓) การแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ มีความคืบหน้าถึงขั้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้คาแนะนา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังแสดงการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานไว้ในตารางที่ ๒ การผลักดันให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เร็ว
ขึ้นจะช่วยให้ “ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน” มีแนวโน้มการนาไปบังคับใช้ได้จริงซึ่งบรรลุตาม
เปูาประสงค์ของประเด็นการปฏิรูปเรื่องที่ ๗ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
เกิดผลได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางที่ 20 การแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
วันที่
๔-๒๖
พฤศจิกายน
๒๕๕๘

๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ถึง
๒๖ เมษายน
๒๕๖๐

๒๖ เมษายน
๒๕๖๐ ถึง
๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐
๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
ปัจจุบัน (ณ ๑๙
กุมภาพันธ์
๒๕๖๑)

กระบวนการแก้ไขปัญหา
พพ. และ กรมโยธาฯ ได้หารือร่วมกัน
เพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกาหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ... และร่างประกาศกระทรวง
พลังงานที่เกี่ยวข้อง

ผลสรุป/ความเห็น

(๑) กรมโยธาฯ เห็นชอบในหลักการ
(๒) เห็นควรให้มีการบังคับ ใช้กับอาคารที่ มีความพร้อมก่ อน และ
ทยอยบังคับใช้กับอาคารทั้ง ๙ ประเภท ภายใน ๕ ปี
(๓) เห็นควรแก้ไขกฎกระทรวง โดยกาหนดข้อมูลทางเทคนิค เกณฑ์ค่า
ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ไว้ในประกาศกระทรวงฯ แทน เพื่อ
ความสะดวกในการปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
พพ. เสนอ “คณะกรรมการควบคุม
(๑) คณะกรรมการฯ เห็นชอบเบื้องต้น
อาคาร” พิจารณา
(๒) การกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคและการ
บริหารจัดการ ไม่ควรกาหนดให้ถือเสมือนเป็นข้อกาหนดตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ดังนั้น ควรเป็นหน้าที่ พพ. กาหนดตาม
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(๓) การบังคับใช้ควรกาหนดในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างฯ
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
“ต้องยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารที่จะก่อสร้างดัดแปลงนั้นได้มี
การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับแนบหนังสือรับรอง
เพื่อประกอบการพิจารณา..” และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอ
ใบรั บรองการก่ อสร้ าง ต้ องให้ ยื่ นเอกสารที่ มี ผู้ รั บรองด้ านการ
อนุรักษ์พลังงานอีกครั้งหนึ่งแนบไปด้วย
(๔) การติดตามผล เมื่ออาคารได้ใบรับรองการก่อสร้าง และมีการใช้
สอยอาคารแล้ว ควรเป็นหน้าที่ของ พพ. ในการตรวจสอบค่าการ
ใช้พลังงานต่อไป
คณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับ ร่ า งกฎกระทรวงฯ และร่ า งประกาศกระทรวงพลั ง งาน ผ่ า นการ
กรมและระดับกระทรวง ดาเนินการตาม พิจารณา โดยปรับแก้ไขตามข้อแนะนาจากคณะกรรมการฯ
ขั้นตอนยกร่างแก้ไขกฎหมาย ซึ่งมีผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วม
เป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ร่างกฎกระทรวงฯ ผ่านการพิจารณา โดยปรับแก้ไขตามข้อแนะนาจาก
(กบง.) พิจารณาเห็นควรนาเสนอ กพช. กบง.
รอเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน อยู่ระหว่างนาเสนอ กพช. (๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
แห่งชาติ (กพช.) พิจารณา

๒๐๑
ที่มา :

ข้อมูลจากการชี้แจงของผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖.๒.๒ พพ. เตรียมความพร้อมระหว่างรอกฎหมายบังคับใช้
(๑) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้คาปรึกษา
แนะนาแนวทางการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
walk in, website, email และ โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ และวัสดุอุปกรณ์ประจาศูนย์ประสานงานฯ
(๒) การใช้โปรแกรมช่วยประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคารที่ออกแบบ เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC) และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการวิเคราะห์ และสรุปผลการปรับปรุงอาคารที่
ผ่านการตรวจประเมินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาคืนทุน วิธีการปรับปรุง ผลประหยัดที่เกิดขึ้น และต้นทุน
ตลอดอายุการใช้งานของอาคาร เป็นต้น
(๓) การบริการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนมกราคม) รวมจานวน ๓๔๗ อาคาร
(๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
(๕) ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
 นาร่องบังคับใช้กับอาคารก่อสร้างใหม่ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสานักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณก่อสร้างให้
ถ้าแบบผ่านเกณฑ์ BEC โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 สานักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบให้นา BEC มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
(EIA)
 สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เห็นชอบในการเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของ
เปลือกอาคารในมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) สาหรับอาคารที่
ก่อสร้างใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗.๑ ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. เร่งนา “ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....”
เสนอ กพช. พิจารณา เพื่อกฎหมายดังกล่าวจะได้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ
๗.๒ ให้ พพ. เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน BEC ในด้านอื่นๆ เช่น ร่วมกับสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกเพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้ออกแบบก่อสร้าง ผู้ตรวจ
รับรองแบบอาคาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่กาลังจะออกแบบก่อสร้าง

๒๐๒

หรื อดัดแปลงอาคาร สร้ างความตระหนั กในเรื่องข้ อกาหนดของกฎกระทรวงและวิ ธีปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดต่างๆ
๗.๓ ให้ พพ. เตรียมการปรับปรุงกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคาร
อนุรักษ์พลังงานให้เข้มข้นขึ้นทุกๆ ๕ ปี ทาให้มี BEC สู่เกณฑ์ที่สูงกว่าในอนาคตโดยอาจมีเปูาหมายในระยะ
ยาวที่อาคารมีการใช้พลังงานที่จ่ายเข้าจากภายนอกในระดับใกล้ศูนย์ (Zero Energy Building) ที่ความ
ต้องการพลังงานของอาคารอยู่ในระดับต่ามากและมีการผลิตพลังงานที่ใช้ในอาคารจากพลังงานหมุนเวียนด้วย

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ อาคารที่ ก่ อ สร้ า งใหม่ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดการน าเข้ า พลั ง งานจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ จานวนและการใช้พลังงานของอาคารก่อสร้างใหม่จะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มจานวนและ
ความต้องการใช้ไฟฟูาของผู้ ใช้ป ระเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ ยต่อปีร้อยละ ๕.๑๕ ซึ่ง
ปัจจุบันมีอาคารขนาดใหญ่จานวน ๒,๐๐๐ อาคาร มีการใช้พลังงานไฟฟูา ๑๓,๘๐๐ GWh ถ้าในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
มีอาคารขนาดใหญ่ก่อสร้างใหม่อีกจานวน ๔,๑๐๐ อาคาร รวมเป็น ๖,๑๐๐ อาคาร และถ้าไม่มีการบังคับใช้
BEC จะทาให้มีการใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก ๒๗,๕๐๐ GWh รวมเป็น ๔๑,๓๐๐ GWh
๘.๒ โอกาสเกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุ รักษ์พลังงานในประเทศ
อย่างกว้างขวาง
๘.๓ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่รัฐบาล
ได้ลงนามไว้ที่ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP ๒๑ Paris)

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ขั้นตอนดาเนินการ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ขั้นที่ ๑. พพ. และ กรมโยธาฯ ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎกระทรวง

ขั้นที่ ๒. คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณา

ขั้นที่ ๓. คณะกรรมการพิ จ ารณากฎหมายระดั บ กรมและระดั บ กระทรวง 
พิจารณา
ขั้นที่ ๔. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน พิจารณา
ขั้นที่ ๕. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณา
ขั้นที่ ๖. คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
ขั้นที่ ๗. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
ขั้นที่ ๘. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ขั้นที่ ๙. กรมโยธาธิการฯ จัดทาประกาศควบคุมอาคาร
ขั้ น ที่ ๑๐. พพ. ร่ ว มกั บ สภาวิ ศ วกรและสภาสถาปนิ ก เพิ่ ม หลั ก เกณฑ์ แ ละ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ขั้นที่ ๑๑. เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขั้นที่ ๑๒. เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร
๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขั้นที่ ๑๓. เริ่มบังคับใช้ BEC อาคาร
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขั้นที่ ๑๔. ติดตามผลเพื่อยกระดับ BEC เข้มข้นขึ้นทุกๆ ๕ ปี






















๒๐๓
ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

บังคับใช้ BEC

แหล่งเงิน

บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่

๑.๑

กากับดูแล บังคับใช้กฎหมายให้
อาคารก่อสร้างใหม่

ปี ๖๒ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม
> ๑๐๐๐๐
ตรม

๑.๒

ร่วมกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ

ปี ๖๓ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม
> ๕๐๐๐ ตรม

๑.๓

ตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผล
และประชาสัมพันธ์ ผ่านศูนย์
ประสานงาน

ปี ๖๔ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม
> ๒๐๐๐ ตรม

๑.๔

พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดทา
มาตรฐาน อบรม และขึ้นทะเบียน

๑.๕

พัฒนายกระดับ BEC ให้ดีขึ้นทุก ๕ ปี

๒.

งบประมาณ
ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่
ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

๒.๒

สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า

๒.๓

ประชาสัมพันธ์
-

งบประมาณ

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

[๑๕ ล้านบาท]

กทอ.

[๑๕ ล้านบาท]
พพ., โยธาฯ

[๑๕ ล้านบาท]

๗๕

ตัวชี้วดั

๑.

๒.๑

พพ., โยธาฯ

เปูาหมาย

[๑๕ ล้านบาท]

๗๕

กทอ.

อาคารที่
อาคารใหม่
ออกแบบตาม ลงทุนสร้าง
BEC มีการ
ก่อสร้างเร็วขึ้น ตาม BEC

๒๐๔

การปฏิรูปด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับ
๑๓
หน่วยงานภาครัฐ

๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถ
ลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยนากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ

ระยะเวลา ๘ ปี (ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘)
ในปี ๒๕๗๑

๓.

โดยจะสิ้ น สุ ดภาระผู กพั น กับ ESCO

ตัวชี้วัด

๓.๑ มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดาเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เสนอ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่ ม น าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน

การนากลไก ESCO มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
ควบคุมภาครัฐ ภายในเวลา ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘) ประมาณ ๘๗๖ อาคาร คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ
๑๐,๔๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนผลประหยัดให้กับ ESCO ๑๐,๓๕๖ ล้านบาท และค่าบริหารติดตาม
๑๒๐ ล้านบาท โดยมีประมาณการเงินลงทุนและแหล่งทุนแสดงในตารางต่อไปนี้

๑๓

ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. “การส่งเสริมการอนุรักษ
พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับ หน่วยงานภา รัฐ” ฉบับปรับปรุง . มิถุนายน 2559

๒๐๕

ตารางที่ 21 ตัวอย่างการประมาณการเงินลงทุนการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐ
แบบ Shared Saving
หน่วย : ล้านบาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕..

ประมาณการเงินทุน
(แหล่งทุน)

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

(1)เงินลงทุนของ ESCO (อาจ
กู้เงินจากสถาบันการเงินมา
ลงทุนก่อน)
(2)คาตอบแทนจากผล
ประหยัดพลังงาน* (ที่มา :
งบประมาณแผ่นดิน ที่รัฐคืน
เงินให้ ESCO แบบ Shared
Saving ๑๐:๙๐ และเฉลี่ย
๒.๗ ปี คืนทุน)
(3)ค่าบริหารและติดตาม (ที่มา
:งบประมาณแผ่นดิน หรือ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน)
(4) รวมงบประมาณลงทุนของรัฐ
(๒)+(๓)

-

๔๕

๔๕

๔๕

๑,๘๑
๕

๑,๙๙
๗

๑,๙๙
๗

-

๑๕

๓๐

๔๕

๖๓๖

๑,๒๗
๑

๕

๕

๕

๕

๒๕

๕

๒๐

๓๕

๕๐

ผลประหยัดรายปี (GWh)

-

๔

๘

(5) มูลค่าผลประหยัดรายปี**

-

๑๖

(6) ผลประโยชน์รายปีที่
หน่วยงานรัฐได้รับ (๕)-(๔)

-๕

-๔

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๒,๐๐
๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗,๙๕๐

๑,๙๐
๖

๒,๕๔
๔

๑,๙๕
๓

๑,๓๐
๓

๖๕๓

-

-

-

-

-

-

๑๐,๓๕
๖

๒๕

๒๕

๒๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๒๐

๖๖๑

๑๒๙
๖

๑๙๓
๑

๒๕๖
๙

๑๙๕
๓

๑๓๐
๓

๖๕๓

-

-

-

-

-

-

๑๐,๔๗
๖

๑๒

๑๗๖

๓๕๗

๕๓๘

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๕

๗๑๑

๗๐๗

๕๔๓

๓๖๒

๑๘๒

๗,๑๙๓

๓๒

๔๘

๗๐๕

๑,๔๒
๘

๒,๑๕
๑

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
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หมายเหตุ: * คาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงาน เป็นเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงานตามวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานที่
หน่วยงานภาครัฐและ ESCO ตกลงกัน ในที่นี้สมมติให้ Shared Saving หน่วยงานรัฐ : ESCO ในสัดส่วน ๑๐ : ๙๐ และการคืนทุนเฉลี่ย ๒.๗ ปี
โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจ่ายให้ ESCO เป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี
**

มูลค่าผลประหยัดรายปี เป็นเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงานตามวิธกี ารวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยปกติผลประหยัด
จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี ทั้งนี้มูลค่าผลประหยัดที่เกิดขึ้น ในช่วง ๔ ปีแรก หน่วยงานรัฐต้องจ่ายเงินให้
ESCO คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และตั้งแต่ปีที่ ๕ – ๑๐ หน่วยงานรัฐจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ้นทั้งหมด

*** ข้อมูลในตารางที่ ๑ เป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๖๔ ทดลองดาเนินการปีละ ๕ อาคารก่อน ส่วนอาคารที่
เหลือดาเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๖๘

๕.

หลักการเหตุผล
๕.๑ หลักการของมาตรการ ESCO

“กลไกหรือธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)” เป็นกลไกที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้พัฒนาขึ้น สาหรับธุรกิจที่ให้บริการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และ/หรือด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คาปรึกษา การตรวจวัดและวิเคราะห์
การใช้พลังงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเสนอโครงการ การออกแบบด้านวิศวกรรม การจัดหาหรือ
สนั บสนุ นการจั ดหาแหล่ งเงินทุนส าหรั บดาเนินการโครงการ การจัดหาหรือสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักร การดาเนินการก่อสร้าง ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร การดาเนินการหรือสนับสนุนเดินเครื่อง และการ

รวม

๒๐๖

ซ่อมแซมบารุงรักษา ตลอดจนการบริหารโครงการ การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
การฝึ กอบรม และให้ บริ การอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี การท าสั ญ ญารั บประกั นผลประหยั ดพลั งงาน (Energy
Performance Contract: EPC) และกระบวนการตรวจวัดและพิสู จน์ผลประหยัด (Measurement and
Verification: M&V) เพื่อรับประกันผลประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายชดเชยให้กับผู้รับบริการหากผลประหยัด
ไม่เป็นตามเงื่อนไขของสัญญากลไก ESCO ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน ประกอบด้วย
๕.๑.๑ ผู้ให้บริ การ คือ ผู้ป ระกอบการที่ดาเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เรียกว่า บริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
๕.๑.๒ ผู้รับบริการ คือ ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน หรืออื่นๆ
๕.๑.๓ แหล่ ง เงิ น ทุ น คื อ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ลงทุ น ส าหรั บ การด าเนิ น การโครงการของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนที่ลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานงบประมาณ
ผู้ประกอบการหรือบริษัทจัดการพลังงานที่ลงทุนด้วยตนเอง เป็นต้น
๕.๒ ความสาคัญของมาตรการ ESCO ภาครัฐ
พลั งงานเป็ นปั จ จั ย ที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทาให้
ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางสาคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้
พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ ๑๐ เพื่อนางบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่สูงนั้น หากประหยัด
ได้ก็จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงสร้าง
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นาด้านประหยัดพลังงานให้ภาคส่วนอื่นๆ ข้าราชการตระหนักถึงความสาคัญ
ในการใช้พลังงานเท่าที่จาเป็น และนาความรู้วิธีใช้พลังงานที่ถูกต้องกลับไปใช้ภายในบ้าน ตลอดจนถ่ายทอดสู่
เพื่อนบ้านก็จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
คณะกรรมาธิการปฏิรู ป พลั งงาน สภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) ได้จัดทาข้อเสนอในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เรื่ อ ง “การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยใช้ ม าตรการบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน (ESCO) ส าหรั บ
หน่ว ยงานภาครัฐ ”ที่เห็นควรต้องขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปและบังเกิดผลสั มฤทธิ์มากที่สุ ด เพราะการให้
หน่วยงานภาครัฐลดใช้พลังงานลงให้ได้ตามเปูาหมายร้อยละ ๑๐ นั้น มีข้อจากัดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาใน
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน และการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาใหม่มีข้อจากัดที่ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก โดยข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
กาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประมาณ ๘๗๖ แห่ง (ไม่รวมอาคารภาครัฐขนาดเล็ก) มีการใช้พลังงาน
ไฟฟูาถึง ๔,๕๗๓ ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ๑๗,๕๗๖ ล้านบาท
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ได้รายงานเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจัด

๒๐๗

การพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ” เห็นควรตามข้อเสนอของ สปช. และให้มีการยกร่างกฎหมาย
ประกาศหรือระเบียบในการกาหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ สาหรับการนารูปแบบธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ
หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควรใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)
วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO ที่จะเข้ามารับดาเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการ
กาหนดให้นาผลประหยัดที่เกิดจากโครงการ นามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO โดยกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใช้กบั ธุรกิจ ESCO ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๕.๓ รูปแบบ ESCO การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving)
การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัท ESCO มีวิธีการลงทุนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ เจ้าของอาคารเป็นผู้ลงทุน โดยมีบริษัท ESCO รับประกันผลการดาเนินงาน ซึ่ง
เรียกว่า Guaranteed Saving โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถดาเนินการได้จะเท่ากับหรือ
มากกว่าค่าใช้จ่ ายที่เจ้ าของอาคารจะต้องจ่ายในการลงทุน ถ้ าหากผลประโยชน์สุ ทธิของโครงการที่สามารถ
ดาเนินการได้จริงต่ากว่าผลประโยชน์สุทธิที่กาหนดในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับเจ้าของ
อาคาร
รูปแบบที่ ๒ ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยอาจจะกู้เงินมาและดาเนินการตามแผนประหยัด
พลังงาน โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่ ESCO และนาเอาค่าพลังงานที่
ประหยัดได้มาแบ่งผลประโยชน์ที่เรียกว่า Shared Saving สัดส่วนของจานวนเงินตอบแทนจากการประหยัด
พลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้
ลงทุนให้ก่อนและรูปแบบการแบ่งปันผลประหยัดนี้มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้ กับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่า
รัฐไม่ต้องจัดงบประมาณมาลงทุนตามรูปที่ ๑ ที่ปรากฏในภาคผนวก

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ พพ. ได้ศึกษากฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อน ESCO ภาครัฐไว้ระดับหนึ่งและได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลสรุปการสัมมนา ดังนี้
๖.๑ กระบวนการดาเนินการ
ขั้นตอนหลักดังแสดงตามแผนภาพตามรูปที่ปรากฏในภาคผนวก โดยนาหลักการและแนวทาง
ดาเนินงานบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา๒ มาประยุกต์ให้เหมาะกับแนว
ทางการปฏิบัติและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐของประเทศไทยตามรูปที่ ๒ ที่ปรากฏในภาคผนวก

๒๐๘

๖.๒ ความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สปท. ได้ ร วบรวมความเห็ น ที่ พพ. ได้รั บ จากการสั ม มนา พร้ อมทั้ ง ความเห็ น จากส านั ก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ที่มีต่อกระบวนการดาเนินการให้ ESCO ภาครัฐ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 22 ความเห็นจากผู้แทน พพ. สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
พพ.
- รูปแบบการจ้าง ESCO เข้าข่าย
การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey)
- ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ
๕๔ กาหนดให้โครงการที่มี
ลักษณะการจ้างเหมาจ่ายแบบ
เบ็ดเสร็จ

-

-

- ระยะเวลาทาสัญญาผูกพัน เป็น ระยะเวลา ๕ – ๑๐ ปี
- ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กาหนดว่าในกรณีที่มีการทา
สัญญาผูกพันเกิน ๑
ปีงบประมาณ
- ยังไม่มีระเบียบทางการคลัง
กาหนดไว้โดยตรง ในการนาค่า
สาธารณูปโภคที่เหลือจากค่า
ไฟฟูาซึ่งนาไปเป็นค่า
จัดการพลังงานที่หน่วยงานนั้น
ต้องนามาจ่ายคืนให้กับ ESCO
- การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานภาครัฐประเภท
เงินงบประมาณ อยู่ในระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔

สานักงบประมาณ
รูปแบบการจ้างเหมาบริการจาก
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
หากเป็นการจัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้หารือ
กรมบัญชีกลาง
หากเป็นลักษณะร่วมทุน
พิจารณาตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
หาก พพ. มีวิธีทาให้ส่วนราชการ
กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของ
โครงการและกาหนดระยะเวลา
สัญญาที่ชัดเจนได้ ส่วนราชการก็
สามารถเสนอขอมติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณได้

กรมบัญชีกลาง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารงานของส่วนราชการ
๒๕๕๓ ได้กาหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานัก
งบประมาณ
- ถ้าสานักงบประมาณมีการ
กาหนดประเภทรายจ่ายสาหรับ
รายการค่าจัดการพลังงานให้อยู่
ในหมวดใดแล้ว กรมบัญชีกลางก็

๒๐๙

พพ.

สานักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง
จะดาเนินการกาหนดระเบียบ
เพื่อรองรับการเบิกจ่ายต่อไป

- เห็นควรให้มีการยกร่างกฎหมาย - เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้
ประกาศหรือระเบียบในการ
ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่
กาหนดหลักเกณฑ์เป็นการ
เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนว
เฉพาะ สาหรับการนารูปแบบ
ทางการดาเนินการอย่าง
ธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ
รอบคอบก่อน เพราะรูปแบบ
หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึง
ESCO ภาครัฐยังไม่เคย
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควร ดาเนินการมาก่อนและเป็นเรื่อง
ใช้รูปแบบการแบ่งปันผล
เชิงนโยบายที่มีหน่วยงาน
ประหยัด (Shared Saving) วิธี
เกี่ยวข้องจานวนมาก และมี
คัดเลือกบริษัท ESCO ที่จะเข้า
ผลกระทบต่อรูปแบบและวิธกี าร
มารับดาเนินงาน วิธีการตรวจวัด จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
และพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น
ของทางราชการ ตลอดจนอาจมี
รวมทั้งการกาหนดให้นาผล
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ประหยัดที่เกิดจากโครงการ
งบประมาณของส่วนราชการ
นามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงาน ต่างๆ และมาตรการเพิ่ม
ของบริษัท ESCO โดยไม่กระทบ ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มา: คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ; มิถุนายน ๒๕๕๙

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ดาเนินการยกร่างกฎหมาย ประกาศหรือระเบียบในการกาหนด
หลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ สาหรับการนารูปแบบธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึง
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควรใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO
ที่จะเข้ามารับดาเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการกาหนดให้นาผลประหยัดที่
เกิดจากโครงการ นามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO โดยไม่กระทบต่อระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง
อื่นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
แนวทางการดาเนินการอย่างรอบคอบก่อนดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญ ได้แก่ การเร่งการออกกฎระเบียบให้เร็วขึ้นเพื่อให้เปูาหมายการลด
Energy Intensity ลงให้ได้ ๓๐% ภายในปี ๒๕๗๙ ตามแผน EEP๒๐๑๕

๒๑๐

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลจาก พพ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประมาณ ๘๗๖ แห่ง (ไม่รวมอาคารภาครัฐขนาดเล็ก) มีการใช้
พลังงานไฟฟูา ๔,๕๗๓ ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ๑๗,๕๗๖ ล้านบาทต่อปี
เมื่อนามาประเมินการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่า เช่น เครื่องทาน้าเย็นซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า
๑๕ ปี เครื่องปรับอากาศซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ บีทียูต่อ
ชั่ว โมง หลอดไฟฟูา T๘ เป็ น ต้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเกือบ ๘,๐๐๐ ล้ านบาท จะก่อให้ เกิดการอนุรัก ษ์
พลังงานประมาณ ๗๑๙ ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ ๒,๘๗๗ ล้านบาทต่อปี ซึ่งมี
อายุการใช้งานเฉลี่ย ๑๐ ปี หากสามารถนากลไก ESCO มาใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้ จะก่อเกิดประโยชน์ ดังนี้
๘.๑ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่าใน
อาคารควบคุมภาครั ฐ ๘๗๖ แห่ง โดย ESCO เป็นผู้ ลงทุนให้ก่อน โดยตลอดอายุโครงการมีมูลค่าผลประหยัด
พลังงานถึงประมาณ ๒๘,๑๑๐ ล้านบาท และหน่วยงานรัฐตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินตอบแทนค่าพลังงานที่
ประหยัดได้รวมประมาณ ๑๐,๓๕๖ ล้านบาท มาจากสมมติฐานเพื่อจูงใจการลงทุนให้ ESCO กาหนด Shared
Saving รัฐกับ ESCO ในสัดส่วน ๑ : ๙ หรือร้อยละ ๙๐ และการคืนทุนเฉลี่ยภายใน ๔ ปี ตามตารางที่ ๒๔
๘.๒ การขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ อาจยังจาเป็นต้อง
ค่อยเป็นค่อยไปประมาณ ๕ หน่วยงานต่อปี เพื่อทดสอบกลไก กฎระเบียบ การทาสัญญา EPC การตรวจวัด
และพิสูจน์การประกันผลประหยัดพลังงาน การจ่ายเงินตอบแทนค่าพลังงานที่ประหยัดได้ จึงคาดว่าจะเริ่ มใช้
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนครบจานวนอาคารควบคุมภาครัฐ ๘๗๖ อาคาร ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๘ ดังตารางที่ ๒๔ และรายละเอียดประมาณการเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้มาตรการ
ESCO หน่วยงานภาครัฐแบบ Shared Saving ปรากฏในภาคผนวก
ตารางที่ 23 แผนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ
เปูาหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕..
๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

จานวนอาคารรัฐ
(อาคาร)

-

๕

๕

๕

๒๐๐

๒๒๐

๒๒๐

๒๒๑

ผลประหยัดรายปี
(GWh)

-

๔

๘

๑๒

๑๗๖

๓๕๗

๕๓๘

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๙

๗๑๕

๗๑๑

๗๐๗

๕๔๓

๓๖๒

๑๘๒

๗,๑๙๓

มูลค่าผลประหยัด
รายปี (ล้านบาท)

-

๑๖

๓๒

๔๘

๗๐๕ ๑,๔๒๘

๒,๑๕
๑

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
๗

๒,๘๗
๗

๒,๘๖
๑

๒,๘๔
๕

๒,๘๒
๙

๒,๑๗
๒

๑,๔๔
๙

๗๒๖

๒๘,๗๗
๐

Shared Saving
ร้อยละ ๙๐
รัฐชาระคืนให้ ESCO
(ล้านบาท)

-

๑๕

๓๐

๔๕

๖๓๖

๑,๙๐
๖

๒,๕๔
๔

๑,๙๕
๓

๑,๓๐
๓

๖๕๓

๑,๒๗
๑

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

รวม
๘๗๖

ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน, ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐,๓๕
๖

๒๑๑

๘.๓ โอกาสเกิดการจ้างงาน เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจานวนมาก
๘.๔ โอกาสเกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ
๘.๕ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่รัฐบาล
ประกาศเจตนารมณ์ ณ ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP๒๑)

๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ขั้นตอนดาเนินการ

ปี พ.ศ. ..
๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

ขั้นที่ ๖. พพ. ดาเนินโครงการนาร่อง ESCO ภาครัฐ







ขั้นที่ ๗. พพ. รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
แนวทางดาเนินการ และจัดทาระเบียบปฏิบัติ











ขั้นที่ ๑. พพ. จัดทาร่างแนวทางดาเนินการ



ขั้นที่ ๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ



ขั้นที่ ๓. แต่งตั้งคณะทางาน



ขั้นที่ ๔. กรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะ



ขั้นที่ ๕. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง



ขั้นที่ ๘. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

ขั้นที่ ๙. คณะทางานเห็นชอบแนวทางดาเนินการที่แก้ไข/
การออกระเบียบปฏิบตั ิกลาง



ขั้นที่ ๑๐. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/ประกาศใช้ระเบียบ



ขั้นที่ ๑๑. ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติกลาง ESCO ภาครัฐ











ขั้นที่ ๑๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่











ขั้นที่ ๑๓. ติดตามและประเมินผล











๒๑๒
ลาดับ

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลา
ปี ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๕๒๕๖๘
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๒

กิจกรรมจัดทาระเบียบ
จัดทาแนวทางและระเบียบ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
คณะทางานจัดทาแนวทางฯ
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
พพ. ศึกษาปัญหา/ปรับปรุงระเบียบ
คณะทางานฯ พิจารณาแก้ไข
คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
- งบประมาณ
กิจกรรมนาร่อง/ ดาเนินการ

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

จัดจ้างที่ปรึกษา
คัดเลือกหน่วยงานนาร่อง
ดาเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนฯ
คัดเลือก ESCO/ทาสัญญา
ESCO จัดทา IGA
ESCO เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
M&V จ่ายเงิน
ติดตามผล รวบรวมปัญหา

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๔

พพ.,บก, สงป.

วงเงิน
แหล่งเงิน

๕

เปูาหมาย

ตัวชี้วดั

กทอ.

แนวทาง
ESCO ภาครัฐ

ระเบียบวิธี
ปฏิบัติกลาง ฯ
เสร็จสมบูรณ์
ปี ๖๕

กทอ.

ทดสอบปี ๖๒๖๔

อย่างน้อย
ปีละ ๕ แห่ง
ปี ๖๕-๕๘
ดาเนินการ
ครบ ๘๗๖
แห่ง

[๕ ล้านบาท]
พพ.,ESCO

เงินกู้
เงิน งปม.

- กองทุนอนุรักษ์ฯ
- เงินลงทุน ESCO

[๒ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]
[๔๕ ล้านบาท]

- เงินงบประมาณผลประหยัด
พลังงาน

[๑๕ ล้านบาท]

[๓๐ ล้านบาท]

[๔๕ ล้านบาท]

[๔๐ ล้านบาท]
[๗,๘๑๕ ล้าน
บาท]
[๑๐,๒๖๖ ล้าน
บาท]

๔๖
๗,๙๕๑
๑๐,๓๕๖

เริ่มใช้ปี ๖๕

๒๑๓
ลาดับ

กิจกรรม
ปี ๒๕๖๑

ระยะเวลา
ปี ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ล้านบาท

ปี ๒๕๖๕๒๕๖๘
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
๓
๓.๑
๓.๒

กิจกรรม ฝึกอบรม
การชี้แจงทาความเข้าใจ
การฝึกอบรม
- งบประมาณ

๔

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

๔.๑

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งบประมาณ

หมายเหตุ
บก. = กรมบัญชีกลาง
พพ. = กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

ปี ๒๕๖๒

[๒ ล้านบาท]

[๒ ล้านบาท]

ปี ๒๕๖๔

[๒ ล้านบาท]

วงเงิน
แหล่งเงิน

เปูาหมาย

ตัวชี้วดั

พพ.,บก, สงป.

๔๖

กทอ

สร้างความรู้
ความเข้าใจ

จานวน
ผู้เข้าอบรม

พพ.

๒๓

กทอ

เผยแพร่/เชิญ
ชวน

หน่วยงานรัฐ

[๔๐ ล้านบาท]

ที่เข้าร่วม
[๑ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

[๑ ล้านบาท]

สงป. = สานักงบประมาณ
กทอ. = กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

[๒๐ ล้านบาท]
งป.
IGA

= เงินงบประมาณ
= Investment Grade Audit

๒๑๔

(EPC)

/

(ESCO)
+

/

/

/

/
• ESCO
•
•
•
•
•

ESCO
ESCO
ESCO
ESCO
ESCO
EPC

(IGA)
EPC
EPC

่ มโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ ESCO เข ้าไปในผังกระบวนการการ
เป็ นทีป
่ รึกษาทีเ่ ชือ
ดาเนินงาน ESCO ภาครัฐ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและความคล่องตัว

 ESCO Facilitator

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐

รูปที่ 42 บริษัทจัดการพลังงานรูปแบบแบ่งผลประหยัด (Shared Savings) ในหน่วยงานของรัฐ

๒๑๕

1.

1

•

2.

•
•

3.

ESCO

4.

2

5.

6.

ESCO

•
• ESCO
•

• ESCO

ESCO

ESCO
EPC

(PFA)

ESCO

(IGA )

M&V

•

• ESCO

• ESCO
• ESCO

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐

รูปที่ 43 กระบวนการดาเนินงานโครงการด้วยบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

๒๑๖

ประมาณการเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐแบบ Shared Saving
เงินลงทุน/ผลประโยชน์ [๘๗๖ อาคาร]
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ

หน่วย
[๕ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

(๔ ปี)
[๕ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

(๔ ปี)
[๕ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

(๔ ปี)
[๒๐๐ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

(๔ ปี)
[๒๒๐ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

(๔ ปี)
[๒๒๐ อาคาร]
(๑๐ ปี)

(๔ ปี)
๑๐%

ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ [๒๒๑ อาคาร]
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น
share ให้ ESCO ๙๐%
(๔ ปี)
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ
๑๐%
สรุปการลงทุน/ผลประโยชน์รวมในแต่ละปี
(๑) เงินลงทุน ESCO
(๒) ค่าตอบแทนจากผลประหยัด
(๓) ค่าบริหารและติดตาม
(๔) รวมงบประมาณลงทุนของรัฐ (๒)+(๓)
ผลประหยัดรายปี
(๕) มูลค่าผลประหยัดรายปี
(๖) ผลประโยชน์รายปีที่หน่วยงานรัฐได้รับ (๕)-(๒)

(๔ ปี)
(๑๐ ปี)
(๔ ปี)

๖๑

๖๒

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๖๓
๔๕
๑๖
๑๕
๑

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๕
๕

-๕

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๔๕
๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๔๕
๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖
๑๕
๑

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑,๘๑๕
๖๕๗
๕๙๑
๖๖

๖๕๗
๕๙๑
๖๖

๖๕๗
๕๙๑
๖๖

๖๕๗
๕๙๑
๖๖

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๖๕๗

๑,๙๙๗
๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๑,๙๙๗
๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓
๖๕๐
๗๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๓

๗๒๖
๖๕๓
๗๓
๖๙

๗๒๖
๖๕๓
๗๓
๗๐

๗๒๖
๖๕๓
๗๓
๗๑

๗๒๖

๗๒๖

๗๒๖

๗๒๖

๗๒๖

๗๒๖

๖๗
๑,๙๙๗
๑,๙๐๖
๒๕
๑๙๓๑
๕๓๘
๒,๑๕๑
๒๒๐

๒,๐๐๖
๗๒๖
๖๕๓
๗๓
๖๘
๒,๐๐๖
๒,๕๔๔
๒๕
๒๕๖๙
๗๑๙
๒,๘๗๗
๓๐๘

๗๒๖
๗๒

๗๒๖
๗๓

๗๒๖
๗๔

๗๒๖
๗๕

๗๒๖
๗๖

๗๒๖
๗๗

๑,๙๕๓

๑,๓๐๓

๖๕๓

๑๙๕๓
๗๑๙
๒,๘๗๗
๙๒๔

๑๓๐๓
๗๑๙
๒,๘๗๗
๑๕๗๔

๖๕๓
๗๑๙
๒,๘๗๗
๒๒๒๔

๗๑๕
๒,๘๖๑
๒๘๖๑

๗๑๑
๒,๘๔๕
๒๘๔๕

๗๐๗
๒,๘๒๙
๒๘๒๙

๕๔๓
๒,๑๗๒
๒๑๗๒

๓๖๒
๑,๔๔๙
๑๔๔๙

๑๘๒
๗๒๖
๗๒๖

๖๓

๖๔
๔๕
๓๐
๕
๓๕
๘
๓๒
-๓

๔๕
๔๕
๕
๕๐
๑๒
๔๘
-๒

๖๕
๑,๘๑๕
๖๓๖
๒๕
๖๖๑
๑๗๖
๗๐๕
๔๔

๖๖
๑,๙๙๗
๑,๒๗๑
๒๕
๑๒๙๖
๓๕๗
๑,๔๒๘
๑๓๒

รวม
๔๕
๑๖๐
๖๐
๑๐๐

๑๖

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๔๕
๑๕
๕
๒๐
๔
๑๖
-๔

๗๓

๑๖
๑๕
๑

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๖๒

๗๒

๑๖
๑๕
๑

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๖๑

๗๑

๑๖
๑๕
๑

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ปี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
GWh
ล้านบาท
ล้านบาท

ปีงบประมาณ ๒๕..
๖๙
๗๐

๖๘

๔๕
๑๖๐
๖๐
๑๐๐
๔๕
๑๖๐
๖๐
๑๐๐

สมมติฐานการคานวณ
๑. กาหนดให้มาตรการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่าในอาคารควบคุมภาครัฐ มีอายุการใช้งานเฉลี่ย ๑๐ ปี เกิดผลประหยัดไฟฟูาเป็นเวลาต่อเนื่อง ๑๐ ปี
๒. การจ่ายค่าตอบแทนจากผลประหยัดให้กับ ESCO (Shared Saving) ในสัดส่วน ๑ : ๙ หรือร้อยละ ๙๐ มีระยะเวลาเฉลี่ย ๔ ปี

๑,๘๑๕
๖,๕๗๐
๒,๓๖๔
๔,๒๐๖
๑,๙๙๗
๗,๒๓๐
๒,๖๐๐
๔,๖๓๐
๑,๙๙๗
๗,๒๓๐
๒,๖๐๐
๔,๖๓๐
๒,๐๐๖
๗,๒๖๐
๒,๖๑๒
๔,๖๔๘
รวม
๗,๙๕๐
๑๐,๓๕๖
๑๒๐
๑๐,๔๗๖
๗,๑๙๓
๒๘,๗๗๐
๑๘,๒๙๔

๒๑๗

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานและความสาคัญต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยสาคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา ๒) กระแส Climate
Change ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว ๓) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่มีชนชั้นกลางและผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ๔) การเคลื่อนย้ายฐานอานาจทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศมหาอานาจ
ทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน และอินเดีย และ ๕) การเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่ส่งผลให้มีการใช้ชีวิต
แบบสังคมเมือง มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผลจากปัจจัยทั้ง ๕ ประการดังกล่าว นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) สมัยใหม่ที่นิยมเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing
Economy) ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิตสินค้า การให้บริการ
และการปรับเปลี่ยนช่องทางการจาหน่ายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่มีแรงผลักดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์การกากับดูแล (Regulatory Change) เพื่อตอบรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผลกระทบดังกล่าวขยายในวงกว้างกระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม เกิดสินค้า
และบริ การใหม่ๆ เกิดรู ป แบบธุร กิจ ใหม่ที่เปลี่ ยนแปลงจากรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงเกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาท้าทายผู้ประกอบรายเดิม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้คิดค้นหรือเจ้าของ
เทคโนโลยีใหม่ (Tech Company) จะเข้ามาเป็นคู่แข่งที่สาคัญ ภาคพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าวเช่นกัน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวในการดาเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การดาเนินการใน
รูปแบบธุรกิจเดิมไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ต้องเปิดมุมมองใหม่ปรับรูปแบบการดาเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาร่วมดาเนินการ แทนการดาเนินการเองเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการพัฒนา
การพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบุกเบิกและขุดเจาะก้าวหน้า (Advanced Oil and Gas Exploration) และ
เทคโนโลยีการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว (Liquified Natural Gas : LNG) ส่งผลให้สามารถขุด
เจาะก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Shale Gas ขึ้นมาใช้ในปริมาณมาก โดยสามารถขนส่งทางก๊าซธรรมชาติในรูป
ของ LNG โดยทางเรือเช่นเดียวกับการขนส่งน้ามัน ทาให้เกิดการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้ น และจะเป็ น พลั งงานหลั ก ของโลกมากขึ้ น อีก ตั ว อย่า งที่มี การพัฒ นาอย่า งรวดเร็ว คื อ การพัฒ นา
เทคโนโลยีผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ต้นทุนการผลิตไฟฟูาใกล้เคียงกับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานฟอสซิล จนเกิดการผลิตไฟฟูาจากพลังงานเพิ่ม
มากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การปรับตัวหรือ
การพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเทศมีค วามช้าเร็วแตกต่างกันไป ขึ้นกับสภาวะแวดล้อม
(Ecosystem) และปัจจัยที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่มีโครงสร้างตลาดเสรีและมีกฎเกณฑ์การ
กากับดูแลที่ยืดหยุ่น จะทาให้เกิดการพัฒนาให้เกิดรูปแบบธุรกิจ และบริการใหม่ๆ ทาให้เกิดการขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับประเด็นด้านกฎเกณฑ์การกากับดูแล ที่ต้องทบทวนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นาไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและในสภาวะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
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เช่นในปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สานักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแล
ควรจะพิจารณาแนวทางการอนุญาตในลักษณะ Sandbox ที่เปิดโอกาสให้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สามารถเข้า มา
ทดลองประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎเกณฑ์การกากับดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Breakthrough) ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive
Technology) ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความเป็นอยู่ และเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินธุรกิจอย่างสิ้นเชิง
โดยสามารถสรุปเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญต่อภาคพลังงานได้ ดังนี้
 Renewable Energy คือ เทคโนโลยีการนาพลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟูา เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานชีวมวลและชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงาน
จากคลื่น เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนมีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่า
เทียบเคียงกับพลังงานจากฟอสซิล ทาให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟูาเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป
 Solar PV และ Solar Rooftop คือ การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขยายตัวทั้งใน
รูปแบบการผลิตขนาดใหญ่ Solar Farm ที่ผลิตไฟฟูาขายเข้าสู่ระบบ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อใช้เองในอาคารและในบ้านเรือนอยู่อาศัย ที่มีการ
ขยายตัวอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนาการใช้ Solar PV ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน
จะทาให้การผลิตไฟฟูาจากระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากขึ้น
 Distributed Generation (DG) คือ การผลิตไฟฟูาแบบกระจายศูนย์ ที่เกิดจากการพัฒนา
ของการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ที่ทาให้สามารถผลิตไฟฟูาในบ้าน ในอาคาร ในชุมชน เพื่อใช้เองแทน
การใช้ไฟฟูาจากส่วนกลางที่ผลิตจากส่วนกลาง (Centralized Generation) ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก
 Energy Storage System (ESS) คือ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถเก็บ
พลังงานไฟฟูาแล้วนากลับมาใช้เมื่อเวลาที่ต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ที่มี
นัยสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลง คือ ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage
System: BESS) ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถนามาใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหลายประเภท
และนามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟูาของประเทศได้
 Electric Vehicle (EV) คือ ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟูาจากแบตเตอรี่ ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟูา
พลังสูงมาขับเคลื่อนยานยนต์แทนการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยมีแนวโน้มการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟูาและการบริหารจัดการระบบไฟฟูาอย่างมี
นัยสาคัญในอนาคต
ผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีข้างต้น ทาให้เกิดความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบไฟฟูาของ
ประเทศไทย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟูาของประเทศ ที่ปัจจุบัน ณ กันยายน
๒๕๖๐ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรายงานว่ า มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๒๔ หรื อ
๑๐,๑๒๙.๗๘ เมกกะวัตต์ จากกาลังผลิตไฟฟูารวม ๔๑,๙๘๓ เมกะวัตต์ และมีการผลิตไฟฟูาแบบกระจาย
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ศูนย์ในลักษณะผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนไว้ใช้เองเพื่อทดแทนการใช้ไฟฟูาจากระบบไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น
เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลัง คาโรงงานและบ้านเรือนเพื่อใช้เอง ส่งผล
กระทบต่อโหลดการใช้ไฟฟูาและเกิดความผันผวนในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ และในอนาคตมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟูาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก โดยจะมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบไฟฟูาของประเทศเพิ่มขึ้น และจาเป็นต้องเร่งแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สามารถรองรับรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าควรพิจารณาคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็ว และต้อง
เตรียมความพร้อมระบบไฟฟูาของประเทศโดยเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปวิธีการจัดทาแผนบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (PDP) ที่ต้องนาปัจจัยด้านการพัฒนา
ของเทคโนโลยีและแนวโน้มมาร่วมพิจารณาตั้งแต่ การจัดทาแผนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานระบบไฟฟูาของประเทศ ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟูา
อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรบูรณาการการวางแผนพัฒนาโครงข่ายระบบส่งและระบบจาหน่ายเข้าไว้
ในแผน PDP ด้วย จากเดิมที่ครอบคลุมเพียงแผนพัฒนาระบบส่งเท่านั้น ทาให้เป็นข้อจากัดไม่สามารถวางแผน
พัฒนาโครงข่ายระบบส่งและระบบจาหน่ายให้สอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
ข้อจากัดที่สาคัญอีกประการหนึ่งในระบบไฟฟูาของประเทศ ก็คือ ข้อจากัดทางด้านโครงข่ายไฟฟูาทั้ง
ระบบส่ง ระบบจาหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ซึ่งส่วนหนึ่งได้ลงทุนมาตั้งแต่อดีตและใช้งานมาระยะ
หนึ่งแล้ว มีการออกแบบและเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยพอที่จะจัดการกับความซับซ้อนและความผันผวนของ
ระบบไฟฟูาที่ต้องเผชิญอยู่ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและใช้โครงสร้างพื้นฐานได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรเร่ง
พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายระบบส่ง ระบบจาหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ให้เป็นระบบ Smart Grid
หรือ Digital Grid โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถพยากรณ์และควบคุมสั่งการการผลิตและการใช้ไฟฟูาได้
อย่าง Real Time และแม่นยา เช่น Sensors, Advanced Metering Infrastructure (AMI), Automatic
Meter Reading (AMR) และ Internet of Things (IOTs) เพื่อรวบรวมข้อมูล และนาไปวิเคราะห์ โดย
เทคโนโลยี Big Data Analytics และ Cloud Computing เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์
สามารถพยากรณ์รูปแบบการใช้ไฟฟูาได้อย่างแม่นยา นอกจากนี้ ควรนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System) มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอรองรับโหลดการใช้
ไฟฟูาที่มีความผันผวนได้ อย่างไรก็ดี การลงทุนนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก จึงควรมี
การวางแผนดาเนินการที่ดี และดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงได้
เสนอประเด็นปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเรื่องไฟฟูาไว้ด้วยแล้ว
ส าหรั บ แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ านพลั งงาน เรื่ อง เทคโนโลยี นวั ตกรรม และโครงสร้ า งพื้ น ฐานนี้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็นควรเสนอประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น คือ ปฏิรูปการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟูา และปฏิรูปการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน เนื่องจากยานยนต์ไฟฟูามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ซึ่งหากในอนาคตมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้นจานวนมาก จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ไฟฟูาโดยตรง ทาให้
ต้องปรับรูปแบบการวางแผนและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานประเทศ
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นอกจากนี้ ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศที่กาหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน จึงควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาให้ชั ดเจน
สาหรับประเด็นปฏิรูปการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานนั้น เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่สาคัญ เพราะยานยนต์ไฟฟูา ๑ คัน มีส่วนประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
กว่า ๑ ใน ๓ ของมูลค่ายานยนต์ไฟฟูา อีกทั้ง อุตสาหกรรมระบบกักเก็ บพลังงานยังจัดเป็นอุตสาหกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์และในอุตสาหกรรมต่างๆ อีก
มากมาย เป็นอุตสาหกรรมใหม่ New S-curve ที่กาลังเติบโต นอกจากนี้ระบบกักเก็บพลังงานยังสามารถ
นามาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศทาให้เกิดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดการระบบไฟฟูา
ของประเทศ โดยหากประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตระบบกักเก็บพลังงานได้เองก็จะช่วยลดต้นทุนและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตได้ โดยอุตสาหกรรมการผลิตระบบ
กัก เก็ บ พลั ง งานจะเป็ น อุ ตสาหกรรมแห่ ง อนาคตที่ ส ร้า งฐานรายได้ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ประเทศตามเปู า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างไรก็ดี การดาเนินการของประเทศไทยทั้งการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงาน ยังดาเนินการในลักษณะตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว และยังขาดความชัดเจน โดย
การกาหนดนโยบายรัฐบาลยังขาดทิศทางและเปูาหมายการลงทุน มีการดาเนินการส่งเสริมกระตุ้นการลงทุน
ในหลายรูปแบบที่อาจไม่สอดคล้องและเป็นเอกภาพกับภาคเอกชนผู้ลงทุน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อกระทบ
โดยตรงต่อการวางแผนด้านด้านพลังงานเพื่อรองรับ การพัฒนาดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานจึง
ได้วิเคราะห์โครงสร้างปัญหาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานใน ๒ ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่ง
ปฏิรูป ดังนี้
 การขาดการกาหนดเปูาหมายและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม แม้ว่ารัฐบาลจะมีการส่งเสริมและมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา แต่จาก
การประสานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า แนวทางการดาเนินการขาดเปูาหมายการส่งเสริมและกรอบการ
ดาเนิ น การที่ชัดเจน ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลั งงานของประเทศ โดยเฉพาะการกาหนดการจั ดหา
พลังงานและการปรับปรุงแผนพลังงานที่สาคัญ อาทิ PDP AEDP และ EEP ตลอดจนกระทบต่อการกาหนด
แผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ซึ่งการขาดเปูาหมายและความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลกระทบต่อ
การกาหนดแผนพัฒนาด้านพลังงานและอาจนาไปสู่การเสียโอกาสของประเทศไทยในการรักษาความเป็นผู้นา
ในการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน
 การขาดการก าหนดทิ ศ ทางการลงทุ น อุ ต สาหกรรมระบบกั ก เก็ บ ไฟฟู า และการวาง
แผนการน ามาใช้ใ นการพัฒนาโครงข่า ยไฟฟูา ของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บ
พลังงานให้มีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟูาสูง และมีต้นทุนต่าเพียงพอที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉม (Revolution) ในการผลิตไฟฟูาและการใช้พลังงานของโลก ส่งผลให้ระบบกักเก็บพลังงานเติบโตและ
จะเข้ามามีบทบาทหลักทั้งในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการใช้พลังงานในอนาคต แต่ประเทศไทย
ยังไม่มีนโยบายผลักดันในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอย่างชัดเจน ทั้งที่ ระบบกักเก็บพลังงานนั้นจัดเป็น
เทคโนโลยีสาคัญที่เป็นฐานของการการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟูา และ Smart Grid และที่
สาคัญสามารถนามาใช้ประกอบการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 44 แสดงความเชื่อมโยงปัญหาและความจาเป็นต้องปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นพลั ง งานพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หากรั ฐ บาลไม่ เ ร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
กาหนดการพัฒนาที่ชัดเจน จะทาให้เกิดการเสียโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมฐานการผลิตใหม่ของประเทศ
และกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยได้ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้
รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๒ ด้านที่สาคัญ คือ การ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย และการส่งเสริ มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถ
ดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนด พร้อมทั้งสนับสนุนการเป็นฐานการผลิ ตใหม่ของประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย
๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

1.1 ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมายการ
ใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
ไฟฟูาในภูมิภาค ASEAN
1.2 รัฐบาลมีการกาหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกากับดูแลการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นระบบครบวงจร
1.3 รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย
(PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลัง งานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ตลอดจนมี
แผนการจัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาได้อย่าง
เหมาะสม
1.4 อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีกาหนดแผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน
ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาล
กาหนด

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ

กาหนดนโยบาย เปู าหมาย จั ดท าแผนการส่ งเสริม การพั ฒ นายานยนต์ไ ฟฟูา ภายใน ๑ ปี และ
ดาเนินการตามแผนในระยะ ๕ ปี

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟูา มีการกาหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษา
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และมี
แผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาที่ครอบคลุมเรื่องสาคัญ เช่น แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ การ
จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ การออกกฎเกณฑ์การกากับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ในการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา ภายใน ๑ ปี
3.2 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น PDP, AEDP และ EEP โดยมีการบรรจุการ
ส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาภายในปี ๑ ปี หลังศึกษาแล้วเสร็จ
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๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการดาเนินการเชิงนโยบาย

๕.

หลักการเหตุผล

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
มาใช้ยานยนต์ไฟฟูา (Electric Vehicle) เพิ่มขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ระบบกักเก็บพลังงานมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่า สามารถนาไป
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาจนมีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal
Combustion Engine Vehicle: ICE) ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟูา
เพิ่มขึ้น สาหรับในประเทศไทยมีการตื่นตัวในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาเช่นกัน อาทิ
ปี ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดทาข้อเสนอโครงการปฏิรูปเรื่องการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูา
เสนอต่อคณะรั ฐ มนตรีรั บทราบ สานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดทาแผนที่นา
ทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และได้เริ่มส่งเสริมการใช้และผลิตรถไฟฟูาสาธารณะ
ปี ๒๕๕๙ สานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ออกมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาบรรจุไว้ใน
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan: EEP ๒๐๑๕) ที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๙ โดยมีเปูาหมายให้เกิดการใช้งานยานยนต์
ไฟฟูาปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in hybrid electric vehicle: PHEV) และยานยนต์ไฟฟูาแบตเตอรี่ (Battery
Electric vehicle: BEV) รวม ๑.๒ ล้านคัน ภายในปี ๒๕๗๙ และได้ตั้งคณะทางานและจัดทาแผนพัฒนา
โครงสร้ างพื้นฐานด้านไฟฟูาเพื่อรองรั บยานยนต์ไฟฟูาของประเทศไทยขึ้น รวมถึง ได้กาหนดแนวทางการ
จดทะเบียนผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา และกาหนดอัตราค่าไฟฟูาสาหรับยานยนต์ไฟฟูาชั่วคราวเป็นเวลา
๒ ปี และได้จัดทาโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟูาสาหรับภาครัฐและเอกชน ดาเนินโครงการ
นาร่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย ตามข้อเสนอของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง ออกมาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต รถยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ว่ารัฐบาลและหลาย
หน่วยงานจะมีการส่งเสริมและมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา แต่จากการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า แนวทางการดาเนินการดังกล่าวยังขาดเปู าหมายการส่งเสริมและ
กรอบการดาเนินการที่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการกาหนดการ
จัดหาพลังงานและการปรับปรุงแผนพลังงานรองรับ ตลอดจนกระทบต่อการกาหนดแผนการลงทุนและการ
เปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
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ของประเทศ ซึ่งการขาดเปูาหมายและความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลอาจนาไปสู่การเสียโอกาสของ
ประเทศไทยในการรักษาความเป็นผู้นาในการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนในที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็ นควรให้เร่งทบทวนและกาหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่ งเสริม
ยานยนต์ไฟฟูาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟูา และการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อรองรับการพัฒนาและการลงทุนยานยนต์ไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างมากนั้น การกาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาอย่างมีวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น การกาหนดแผนการพัฒนาที่ยืดหยุ่น
และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การ
นาแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาไปในแต่ล ะยุ ค สมัย ทั้ ง นี้ ควรก าหนดให้ มี ก ารศึ กษาความเหมาะสม และการท า
demonstration ของการพัฒนาระบบไฟฟูาด้วย Disruptive technology ก่อนมีการนาไปขยายผลต่อไป

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
กระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา มีการดาเนินการ ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

รูปที่ 45 การวิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา
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๖.๑ การกาหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย กระทรวงพลั งงาน กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ได้ออกนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟูา ดังนี้
๖.๑.๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ละเทคโนโลยี คณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนที่นาทาง
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒” โดยริเริ่มดาเนินการพัฒนาในเรื่องรถ
โดยสารไฟฟูา ยานยนต์ไฟฟูาดัดแปลง และรถยนต์ ไฟฟูาส่วนบุคคล รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่สาคัญในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา เช่น แบตเตอรี่และระบบจัดการแบตเตอรี่ มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
โครงสร้างน้าหนักเบาและการประกอบ และการพัฒนานโยบาย มาตรฐานและบุคลากร โดยจะเป็นการวิจัย
ร่วมระหว่าง สถาบันวิจั ยภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน นอกจากนี้ ยังได้มีการกาหนดแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับยานยนต์ไฟฟูาระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ที่ได้มีการดาเนินการในเรื่อง การ
ประกาศมาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบสาหรับยานยนต์ไฟฟูาขนาดใหญ่ในปี ๒๕๖๐ ประกาศมาตรฐานเต้ารับ
และเต้าเสียบสาหรับยานยนต์ไฟฟูาขนาดกลางและขนาดเล็กในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การพัฒนาสถานีประจุไฟฟูา
ในพื้น ที่น าร่ อง เพื่อขยายผลในการติดตั้งในพื้นที่นาร่องเพิ่มเติม และประกาศมาตรฐานสถานีประจุไฟฟูา
ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ อีกทั้ง ดาเนินการพัฒนาต้นแบบ EV charging station management system (Smart
Charging Station) และนาไปใช้จริงในพื้นที่นาร่อง อย่างไรก็ตาม สวทช. ได้มีโครงการศึกษาผลกระทบ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟูาในอนาคตต่อห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ไทย โดยกาหนดรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟูาทั่วโลก และนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาประเทศต่างๆ เพื่อสารวจข้อมูลเชิงลึก ถึงผลกระทบ
และโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย วิเคราะห์ผลกระทบ การปรับตัว และโอกาสของประเทศไทย
สาหรับเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟูา ซึ่งการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.๑.๒ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่เสนอกับคณะรัฐมนตรีไว้ ให้
เกิดการบูรณาการและต่อยอดจากการเตรียมการเกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟู าของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ
(๑) ระยะที่ ๑ : การเตรี ยมความพร้ อมการใช้งานยานยนต์ไ ฟฟูา (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐) มุ่งเน้นการนาร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟูา
(๒) ระยะที่ ๒ : การขยายผลการดาเนินงานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ได้แก่ การสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามจานวนรถโดยสารสาธารณะที่จะเพิ่มในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ การกาหนด
รูปแบบและมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟูาและการขออนุญาตในการให้บริการอัดประจุไฟฟูา การศึกษาและ
กาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟูา การศึกษาและทบทวนโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟูาสาหรับยานยนต์ไฟฟูา และอัตราค่าบริการสาหรับสถานีอัดประจุไฟฟูา
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(๓) ระยะที่ ๓ : การขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นต้นไป) ได้แก่ การสนับสนุนการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟูาให้สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์
ไฟฟูาส่วนบุคคลที่จะเพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟูาอัจฉริยะ (EV Smart Charging)
และการพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟูาของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา (Vehicle to
Grid: V๒G)
๖.๑.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอ มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูา
และ ครม. มีมติเห็นชอบมาตการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ โดยสรุปได้ ดังนี้
(๑) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน (Supply)
1) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เปิดให้การส่ง เสริมการลงทุนกิจการผลิต
ยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วน ที่ครอบคลุมกิจการผลิตรถยนต์ประเภทต่างๆ คือ รถยนต์ไฟฟูาไฮบริด (HEV)
รถยนต์ไฟฟูาปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต์ไฟฟูาแบตเตอรี่ (BEV) รวมถึง กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟูา
และกิ จ การสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟู า โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า ในการเสนอโครงการจะต้ อ งเสนอเป็ น แผนงานรวม
(Package) ประกอบด้วย การประกอบรถยนต์ หารผลิตชิ้นส่วน/ชิ้นส่วนสาคัญ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์
(Motor Traction) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) และระบบวบ
คุมการขับขี่ (Driving Control Unit: DCU) แผนการจัดการซากแบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิต
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
2) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต กาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟูา
ในอัตราพิเศษ โดย HEV และ PHEV ลดอัตราภาษีลงเหลือกึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ ๕ และ BEV จะลดอัตราภาษี
ลงเหลือร้อยละ ๒ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศปีที่ ๕
3) กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ออกประกาศยกเว้นอากรนาเข้ารถยนต์
ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ ส าเร็ จ รู ป เพื่อทดลองตลาด ในปริมาณที่คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนให้ ความ
เห็นชอบ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
4) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกันผลักดันให้มีการเปิดเจรจากับประเทศจีน เพื่อกาหนดอัตราอากรนาเข้าที่เหมาะสม
สาหรับ BEV ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
(๒) มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ (Demand)
1) สานักงบประมาณ กาหนดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถจัดซื้อ
รถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ได้ โดยมีเปูาหมายให้มีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
ที่ห น่ ว ยงานจัดซื้อ กาหนดบั ญชีคุณลั กษณะเฉพาะและบัญชีราคาของรถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ และ
เพิ่มเติมรถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่เข้าไปในบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
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2) กระทรวงคมนาคม (บมจ.การท่าอากาศยานไทย ) จัดทาแผนเช่ารถยนต์ โดย
เพิ่ มการนารถยนต์ไ ฟฟู าไฮบริ ด ปลั๊ กอิ น และรถยนต์ไ ฟฟู าแบบแบตเตอรี่ มาใช้ เป็ นรถยนต์ บริ การของ
สนามบิน (ลีมูซีน) ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
3) กระทรวงอุตสาหกรรม (กนอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนา
รถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่มาใช้งานในพื้นที่ปลอดมลพิษ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)
4) กระทรวงพลังงาน (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การนารถยนต์สี่ล้อรับจ้าง (แท็กซี่) มาปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่มีการดาเนินการเช่นเดียวกับรถยนต์สามล้อไฟฟูารับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก)
5) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) นารถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ มาให้บริการใน

เขตอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมทั้งการ
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่สาคัญ

(๓) การกาหนดมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
1) กระทรวงพลังงาน (สนพ. และ กฟผ.) กระทรวงคมนาคม (สนข.) กฟน. และ
กฟภ. ร่ว มกัน ศึกษาแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูาในพื้นที่เปูาหมาย และถนนหลั กที่เชื่อมต่อพื้นที่
เปูาหมาย
2) กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) ดาเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติรวมทั้งพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรอง รับการทดสอบ
รถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟูาต่อไป

(๔) การจัดทามาตรฐานรถยนต์ไฟฟูา
1) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดทามาตรฐานรถยนต์ไฟฟูาให้
ครบถ้วน ได้แก่ ระบบการประจุไฟฟูาของรถไฟฟูา ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟูา แบตเตอรี่สาหรับยาน
ยนต์ไฟฟูา และมิเตอร์กระแสตรงเพื่อใช้ในการจาหน่ายไฟฟูา
(๕) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว
1) กระทรวงอุ ต สาหกรรม (กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม) บริ ห ารและจั ด การ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดทาแผนการบริหารและกาจัดซากแบตเตอรี่รถยนต์
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) กาหนด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บตเตอรี่ ร ถยนต์ ไ ฟฟู า ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟู า และ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
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(๖) มาตรการด้านอื่นๆ
1) กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันยานยนต์) ดาเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพ เน้น
การพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรระยะเวลา ๕ ปีแบบต่อเนื่อง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคตได้
(๗) ความคืบหน้าตามมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟูาในประเทศไทย
1) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกประกาศที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟูา ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิต
รถยนต์ไฟฟูาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
2) กระทรวงพลังงาน (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) สนับสนุนการลงทุน
สถานีอัดประจุไฟฟูา (Charging Station) ขณะนี้ให้การสนับสนุนหัวจ่ายไปแล้ว จานวน ๘๔ หัวจ่าย
3) กระทรวงการคลั ง (กรมสรรพสามิ ต ) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ลงนามในกฎกระทรวง กาหนดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ทาให้เกิดการลดภาษีสรรพสามิตสาหรับยานยนต์ไฟฟูาแล้ว
๖.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น
๖.๒.๑ ขาดการกาหนดเปูาหมายและทิศทางการลงทุนของประเทศอย่างบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
จากมาตรการในข้อ ๖.๑.๑ ข้างต้น เชื่อได้ว่าหากดาเนินการตามทิศทางดังกล่าวจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาขึ้นในประเทศไทยได้ แต่จากข้อเท็จจริงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในแต่ละค่ายยัง
ไม่จัดทาแผนการลงทุนตามนโยบายประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวนเปูาหมายและทิศทางการ
ลงทุนของประเทศอย่ างบูรณาการร่ วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ เปูาหมายที่กระทรวงพลังงาน
พิจารณากาหนดในเบื้องต้นที่ ๑.๒ ล้านคันในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ก็อาจต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงความจริง และการ
ประกาศเปูาหมายที่ชัดเจนของประเทศ เป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาของรัฐไม่สูญเปล่าและกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของประเทศได้ตามเปูาหมายที่กาหนด
โดยจากการศึกษาพบว่าการพัฒ นายานยนต์ไฟฟูาของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่
หลายๆ ฝุายคาดการณ์ โดยที่ผ่านมีเหตุการณ์สาคัญที่จะส่งผลเร่งการเติบโตในการผลิตและการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาของโลก ได้แก่
การประมาณการของ The International Energy Agency (IEA) ในปี ๒๕๖๘ จะมีการใช้
ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐-๙๔ หรือคิดเป็นจานวน ๔๐-๗๐ ล้านคัน (ที่มา: Global EV
Outlook ๒๐๑๗: IEA) นอกจากนี้ ในหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างให้ความ
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จริงจังในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้ น โดยมีการประกาศเปูาหมายปีที่จะเลิกผลิตยาน
ยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายในเพื่อหันมาผลิตยานยนต์ไฟฟูา เช่น ประเทศนอร์เวย์ (ปี ๒๕๖๘) ประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส (ปี ๒๕๘๓) จีนออกโยบาย New Electric Vehicle (NEV) โดยกาหนดเปูาหมายให้ปี
๒๕๖๒ ผู้ผลิตยานยนต์ในจีนจะต้องมีสัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ และกาหนดให้เพิ่ม
สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาขึ้นทุกปี โดยเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๖๔
ซึ่งการประกาศนโยบายที่มีเปูาหมายที่ชัดเจนในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนเห็นเปูาหมายที่ชัดเจน และสามารถวางแผนการปรับตัวจากการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยิ่งส่งผลให้มีอัตราเร่งในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูามาก
ขึ้นในตลาดโลกได้
การเร่งลดก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลให้มีการควบคุมมลพิษเข้มงวด ส่งผลให้ราคารถยนต์เครื่อง
สันดาปภายในสูงขึ้น ในขณะที่ ราคา EV ลดต่าลงเนื่องจากการพัฒนา Technology ด้านต่างๆ โดยจากการ
คาดการณ์ของ Morgan Stanley ประมาณว่า ราคายานยนต์ไฟฟูาจะลดลงเป็นลาดับ โดยจะลดลงมาเท่ากับ
ราคายานยนต์เครื่องสันดาปภายใน ในปี ๒๐๒๕ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น และเมื่อมี
การขยายตัวในการใช้ยานยนต์ไฟฟูาอย่างกว้างขวาง ก็จะเกิดการผลิตในจานวนมากเกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale) ต้นทุนจะลดลง เป็นผลให้เกิดการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟูามากขึ้น

รูปที่ 46 เปรียบเทียบแนวโน้มราคายานยนต์สันดาปภายในและ EV
ในส่วนของการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูานั้น เริ่มมี
สัญญาณของการปรับตัวให้เห็น โดยมีบริษัทรถยนต์ได้ทาตลาดยานยนต์ไฟฟูาประเภท HEV และ PHEV เพิ่ม
มากขึ้น และมียอดขายเพิ่มขึ้ นเป็นลาดับ รวมถึงเริ่มมีการประกาศจะนาเข้ายานยนต์ไฟฟูาประเภท BEV มา
ขายในประเทศไทย นอกจากนี้ เริ่มมีผู้ประกอบการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อทาการผลิตยานยนต์ไฟฟูา เช่น
นิสสัน และมิซูบิชิ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมของภาครัฐที่ออกมา เช่น การลดภาษีนาเข้าและภ าษี
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สรรพสามิตสาหรับยานยนต์ไฟฟูา และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
ไฟฟูา เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีสัญญาณของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟูา
โดยกระทรวงพลั งงานได้ดาเนิ น โครงการนาร่องเพื่อติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟู าจานวน ๑๐๐ จุด และ
ผู้ประกอบการเอกชนจานวนหนึ่งประกาศแผนการลงทุนก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟูารวมกันจานวน ๑,๕๐๐ จุด
ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนินการที่ยังขาดการบูรณาการในการวางแผนการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟูาที่จะมารองรับ รวมถึงยังขาดการพิจารณาในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ
๖.๒.๒ การขาดแผนการแผนการปรับตัวให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ การเปลี่ยนมาผลิต
ยานยนต์ไฟฟูาจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตต่างจากการผลิตรถยนต์เดิม จึงเป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมยานยนต์ประเภทเดิม โดยมีแผนการปรับตัวให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาเดิมที่เหมาะสม ทั้งนี้ หาก
ดาเนินการไม่เหมาะสมแล้ว อาจส่งผลกระทบทาให้ผู้ผลิตรถยนต์ข้ามชาติที่มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใน ASEAN ที่มีความพร้อมมากขึ้นได้ การที่
ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดเปูาหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาค ASEAN นั้น ทาให้
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟูา แต่เมื่อพิจารณาการดาเนินการของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ต่างก็
ออกนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาในประเทศ แต่การดาเนินการ
ดังกล่ า วยั งขาดเอกภาพ ทาให้ เกิด ความไม่ชัดเจนในทางปฏิบั ติ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการอุต สาหกรรมผลิ ต
ยานยนต์ในประเทศมองภาพทิศทางการพัฒนาไม่ชัดเจน ทาให้วางแผนธุรกิจได้ลาบาก ตลอดจนกระทบต่อการ
วางแผนด้านพลังงานของประเทศ
๖.๒.๓ วางแผนการจัดการด้านพลังงานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟูา ที่จะขยายตัว กระทรวง
พลังงานได้คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูารวม ๑.๒ ล้านคันในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟูา
เพิ่มขึ้น ๕,๗๘๓ ล้านหน่วย และจะทาให้เพิ่มกาลังผลิตไฟฟูาสูงสุด (Peak Demand) ประมาณ ๒,๔๖๖
เมกกะวัตต์ ในเวลากลางคืน เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟูาจะชาร์ตไฟฟูาที่บ้านในช่วงกลางคืน ซึ่ งเมื่อพิจารณา
กาลังไฟฟูารวมที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ไฟฟูาของยานยนต์ไฟฟูากับกาลังผลิตไฟฟูาของประเทศในปี ๒๕๗๙ จานวน
๗๐,๓๓๕ เมกะวัตต์ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๓.๕ ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่สามารถจัดการได้ อย่างไรก็ดี การ
ชาร์ตรถไฟฟูาอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการความต้องการไฟฟูาสูงสุด (Peak Demand) ในระดับ
โครงข่ายจาหน่ายได้ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นเช่นในเมือง ในอาคารชุดพักอาศัย หรือใน
หมู่บ้าน จึงควรให้ความสาคัญกับการจัดการระดับโครงข่ายจาหน่าย ที่รัฐบาลจะต้องกาหนดนโยบาย และ
วางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟูาให้สามารถรองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟูา
โดยเฉพาะการวางแผนการสร้างสถานีชาร์ตยานยนต์ไฟฟูาควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูา ให้สามารถมี
ข้อมูลแบบ Real Time และสามารถสั่งการให้ชาร์ตหรือลดการชาร์ตลงตามศักยภาพของระบบไฟฟูา เช่น
กาหนดให้ ส ถานี ช าร์ ตรถยนต์ไฟฟูาจะต้ องเชื่อมโยงอุปกรณ์และข้ อมูล กับศูนย์ค วบคุมโครงข่ ายไฟฟูา ให้
สามารถควบคุมและสั่งการการชาร์ตรถยนต์ไฟฟูาให้สอดคล้องกับศักยภาพของระบบไฟฟูา หรือกรณีที่ชาร์ตใน
บ้านอยู่อาศัยอาจต้องกาหนดให้รถยนต์ไฟฟูาต้องมีอุปกรณ์และระบบสื่อสารที่สามารถสั่งการการชาร์ ตไฟฟูา
แต่ละคันได้
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๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความเป็นเอกภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ
และการปรับปรุงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป ประกอบด้วย
๗.๑ รัฐบาลจัด ตั้ งคณะกรรมการระดับชาติศึกษากาหนดทิศ ทางการพัฒนายานยนต์ไ ฟฟูา ที่
ชัดเจน
เพื่ อ ก าหนดเปู า หมายการใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟู า ในระยะสั้ น ปานกลาง และระยะยาว และ
มีผลการศึกษาโอกาสและความเป็ นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่ วนเชิงพาณิช ย์ใน
ประเทศไทย และโอกาสการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟู า ในภู มิ ภ าค ASEAN ทั้ ง นี้ ควรน าผล
การศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟูาในอนาคตต่อห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ไทย มาใช้
พิจารณาผลกระทบและโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย วิเคราะห์ผลกระทบ การปรับตัว และโอกาส
ของประเทศไทยสาหรับเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟูา โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะมีองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ที่สาคัญ ประกอบด้วย
7.1.1 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มาจากทั้งภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง) รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค และการไฟฟูานครหลวง) และภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานเป็นฝุายเลขานุการร่วม
7.1.2 อานาจหน้าที่ ที่สาคัญ ประกอบด้วย ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม
การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย กาหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น
ปานกลาง และระยะยาว จัดทาแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลรายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง
7.2 รัฐบาลประกาศเปูา หมายการพัฒนาและการใช้ ยานยนต์ไ ฟฟูา ในอนาคต ในระยะสั้น
ปานกลาง และระยะยาว
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรม จัดหา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
7.3 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ
ประสานกระทรวงพลั ง งานปรั บ ปรุ ง แผนด้ า นพลั ง งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น PDP, AEDP
และ EEP บรรจุการส่งเสริมและรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ ไฟฟูา โดยมีแผนการจัดหาและแผนพัฒนา
โครงสร้ างพื้ น ฐานพลั งงานเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาได้อย่ างเหมาะสม ตลอดจนกาหนด
โครงสร้างราคาค่าไฟฟูาสาหรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา และกลไกการซื้อขายไฟฟูา
๗.๔ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาของรัฐบาล
ครอบคลุมการพัฒนาครบวงจร ประกอบด้วย
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7.4.1 กาหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการสนับสนุน และระบบภาษีที่เหมาะสม
7.4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟูา สร้างสถานีอัดประจุไฟฟูา
7.4.3 การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับ ปรับวิธีการวิจัยพัฒนา โดย
ส่งเสริมวิธี Reverse Engineering โดยซื้อเทคโนโลยีหรือร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีนาเข้าประเทศไทย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟูา เช่น แบตเตอรี่ ระบบ
บริหารจัดการพลังงานของรถ ECU มอเตอร์ และสถานีอัดประจุไฟฟูา ฯลฯ
7.5 จัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน
ครอบคลุมเรื่องสาคัญ เช่น แผนการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์สันดาปภายในไปสู่การผลิต
รถยนต์ไฟฟูา แผนการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พัฒนาการผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไฟฟูาในประเทศ กาหนดแผนการเปลี่ยนผ่าน โดยการเปลี่ยนผ่านให้ดาเนินการปรับตัวตามขั้นตอน เริ่มจาก
ผลิต HV และ PHEV แล้วปรับสู่ BEV ในที่สุด โดยกาหนดสัดส่วนหรือกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้อุตสาหกรรม
ได้ปรับตัวแบบเป็นขั้นตอน

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางการดาเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา และสามารถ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
ตลอดจนสามารถวางแผนด้านพลังงานเพื่อรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๓๓

๙.
ลา
ดับ
๑

๒

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
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ระยะเวลา
กิจกรรม
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
อก. พน.
ศึกษากาหนดทิศทางการ
(สนพ.)
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาและ
สานักงาน
จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
กกพ. วท.
ยานยนต์ไฟฟูาที่ชัดเจน
สอท.
รัฐบาลประกาศเปูาหมายการ
คกก.
พัฒนาและการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาระยะสั้น ปานกลาง ยาว

๓

ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและ
การจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ

พน. (สนพ.)

๔

จัดทาแนวทางสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้ภาคเอกชน

คกก.

๕

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ

คกก.

วงเงิน
ล้านบาท

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

แหล่งเงิน
ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟูาที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมกัน
ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟูาที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมกัน
ประเทศไทยมีการ
จัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานรองรับอย่าง
เหมาะสม
ผู้ประกอบการ
สามารถกาหนดแผน
ลงทุนและดาเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีการทบทวนและ
และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ภายใน ๑ ปี
รัฐบาลประกาศ
เปูาหมายการพัฒนา
และการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาภายหลัง
การศึกษาแล้วเสร็จ
ปรับปรุงการ
วางแผนด้าน
พลังงาน เพื่อ
รองรับภายใน ๑ ปี
หลังการศึกษาแล้ว
เสร็จ
จัดทาแนวทาง
สนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ภายใน ๑
ปี หลังการศึกษา
แล้วเสร็จ

๒๓๔

เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
๑.

เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

1.1 ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการส่ งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็ บพลั ง งาน โดยมี
ผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับ
ประเทศ
1.2 มีการนาเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

๒.

กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ

กาหนดนโยบาย เปูาหมาย จัดทาแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
ภายใน ๑ ปี และดาเนินการตามแผนภายใน ๕ ปี

๓. ตัวชี้วัด
3.1 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ครอบคลุมการสนับสนุนให้มี การลงทุน และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ ภายใน ๑ ปี
3.2 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP)
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE) ให้มีการนาระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ ภายใน ๑ ปี หลังจากได้ข้อสรุปจากผลการศึกษา

๔.

วงเงินและแหล่งเงิน
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการดาเนินการเชิงนโยบาย

๒๓๕

๕.

หลักการเหตุผล

ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บพลังงานอย่างรวดเร็ว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู งและมีค วามสามารถในการเก็บ ประจุ ไ ฟฟูา สู ง และมี ต้น ทุ น ต่าเพีย งพอที่ จ ะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Revolution) ในการผลิตไฟฟูาและการใช้พลังงานของโลก เกิดการขยายตัวของ
การใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟูาของผู้บริโภคอย่างมี
นัยสาคัญ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนต่าลงอีกในระยะเวลาไม่นาน
ซึ่งจะส่งผลให้ระบบกักเก็บพลังงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทหลักทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคพลังงานในอนาคต อุตสาหกรรมดังกล่าวจัดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่หลายๆ ประเทศพยายามจะ
พัฒนาและช่วงชิงความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมนี้ ดังจะเห็นได้จากมีผู้ประกอบการในประเทศผู้นาทางด้าน
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเกาหลีใต้ ได้ลงทุนหรือประกาศแผนการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ เพื่อปูอนให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูา
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้
ในส่วนของประเทศไทยเพิ่งมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน แต่ก็ยังไม่มีนโยบาย
ผลักดันในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอย่างชัดเจน โดยกระทรวงพลังงานได้บรรจุเรื่องการพัฒนาระบบ
กักเก็บพลังงานไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงานแต่มิได้เป็นประเด็นหลัก โดยได้ระบุให้มีการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานไว้ในนโยบาย Energy ๔.๐ และ Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB แผนขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้าน Smart Grid ของประเทศไทยระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนขับเคลื่อนรถยนต์
ไฟฟูา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ โดยมิได้กาหนดแนวทางพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งที่ ระบบ
กักเก็บพลังงานนั้นจัดเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟูา และ
Smart Grid ดังนั้น หากไม่มีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ชัดเจนหรือไม่ยกระดับ
ความสาคัญให้เป็นเทคโนโลยีหลักที่ต้องได้รับการพัฒนาแล้ว อาจส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตอื่น ๆ
ต้องติดขัดได้
ประเทศไทยจึงควรกาหนดเปู าหมายเชิงนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างอุตสาหกรรมดังกล่ าวเป็น
อุตสาหกรรมหลักให้เกิดขึ้นในประเทศไทยภายในระยะเวลา ๕ ปี เพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมนี้
ในภูมิภาค ASEAN เนื่องจากอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Industry) ที่เป็นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูา และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก สามารถเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ และสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศไทย ซึ่ง
การดาเนินการจะต้องให้ทันกับการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการดึงเทคโนโลยีจากประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านระบบกักเก็บพลังงานมาสู่ประเทศไทยเพื่อร่นระยะเวลาในการพัฒนา และผลักดันให้
ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ขณะที่ภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนเชิง
นโยบาย และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงอานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมนี้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจดาเนินการได้ ทั้งในรูปแบบที่ผู้ประกอบการไทยไปซื้อเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ หรือผู้ประกอบการไทยร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศและมาลงทุนตั้งฐานการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และ
พัฒนาต่อยอดขยายผล ตลอดจนการนามาใช้พัฒนาในภาคพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒๓๖

๖.

วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหา

การพิจารณาสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ SWOT














จุดแข็ง
รัฐบาลมีนโยบายชัดเจน Thailand ๔.๐ ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมอนาคตที่สร้างฐานรายได้ใหม่
ภาคเอกชนไทยมีความเข้มแข็ง ที่จะเป็นตัวนาในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน โดยมี
บริษัทเอกชนไทยขนาดใหญ่ทไี่ ด้เริม่ ลงทุนในอุตสาหกรรม
การกักเก็บพลังงานแล้ว
ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน
โอกาส
ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน
ค่อนข้างมาก ทาให้มีโอกาสในการลงทุนด้านระบบกักเก็บ
พลังงาน เพื่อจะเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพลังงานทดแทน
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาในอนาคตได้ โดย
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นส่วนประกอบ
หลักให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN ยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลังงาน จึงเป็นโอกาสที่จะต้องช่วงชิงการ
ดาเนินการในเรื่องนี้ก่อน
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่
ในข่ายการได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนใน
ระดับสูงสุด และเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถจะดาเนินการ
ได้ภายใต้นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC)
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เป็นอุตสาหกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) ที่เป็นส่วนประกอบ
พื้นฐานให้แก่หลายอุตสาหกรรม และตลาดทั่วโลกกาลัง
เติบโตอย่างมาก










จุดอ่อน
ประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเป็น
ของตนเอง และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
ประเทศไทยยังมีนโยบายไม่ชัดเจน ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์การกากับดูแล ใน
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานยังไม่ชัดเจน
ประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบในการผลิต/ต้องมีการนาเข้า
ภัยคุกคาม
โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบ
การกักเก็บพลังงานอย่างรวดเร็ว หากดาเนินการไม่
ทันการณ์จะทาให้ไทยเสียโอกาส
กระแสต่อต้านการทาลายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างรุนแรงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านพลังงาน หากพัฒนา
เรื่องอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานแล้วอาจถูก
ต่อต้านเรื่องการกาจัดซากระบบกักเก็บพลังงานเมื่อ
สิ้นอายุ
ประเทศไทยขาดวิศวกรและช่างเทคนิคที่จะมาทางาน
ในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน

จากสภาวะแวดล้อมตามที่กล่าวข้างต้น หากกาหนดเปูาหมายให้สร้างไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานในภูมิภาคอาเซียนแล้ว กระบวนการดาเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการแก้ไข
เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ คลี่คลายลง ให้สามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและนาระบบกักเก็บพลังงาน
มาใช้ในภาคพลังงานได้อย่างกว้างขวางทันต่อสถานการณ์ มีดังนี้
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รูปที่ 47 วิเคราะห์กระบวนการดาเนินการและโครงสร้างปัญหาการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
6.1 ปัญหาอุปสรรคการกาหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
๖.๑.๑ รั ฐบาลขาดทิศ ทางและนโยบายการส่งเสริ มการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานของ
ประเทศ ทั้งที่ อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุตสาหกรรมต้นน้าที่มีต้นทุนกว่า ๑ ใน ๓ ของยานยนต์
ไฟฟูา ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
(1) กระทรวงพลังงาน กาหนดนโยบาย Energy ๔.๐ และกรอบการพัฒนาด้านพลังงาน
TIEB (Thailand Integrated Energy Blueprint) ที่ได้มีการกาหนดแนวทางที่จะพัฒนา ระบบไฟฟูาของ
ประเทศ โดยนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูา แต่ก็เป็นเพียงภาพกว้าง และยังไม่มีแผน
ดาเนินการที่ชัดเจน มีเพียงการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน ๗๖๕ ล้านบาท ให้
ผู้สนใจมายื่นขอสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการผลิตต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้
ในชั้นนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยยั งขาดความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งหากต้องการส่งเสริม ESS ควรหันกลับมาทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีโดยวีธีการ
Reverse Engineering หรือการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาทาการต่อยอดจะเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์มากกว่า
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(2) กระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ มีการกาหนดอุตสาหกรรม
เปูาหมายหลัก New S-curve คือ ยานยนต์ไฟฟูา และมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟูา โดยการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน
เพื่อนามาใช้สาหรับยานยนต์ไฟฟูาด้วย โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตกักเก็บพลังงานแล้ว และมีผู้ยื่นขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
จากการดาเนินการข้างต้นภาครัฐยังให้ระดับความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานไม่สูง ทั้งที่ ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่จัดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉม
หน้าไปสู่พลังงานยุคใหม่ (Game Changer) และระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นเทคโนโลยีหรือส่วนประกอบ
ส าคัญ พื้น ฐานของ ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ หรือ อุป กรณ์ต่ าง ๆ อย่า ง
กว้างขวาง เช่น รถยนต์ไฟฟูา (EV) ยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned Vehicle) อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
(Mobile Devices) ที่จะมีการใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต ดังนั้น ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่จึง
จัดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Products) จึงต้องทบทวนและยกระดับความสาคัญในการพัฒนา
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ
ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ต่อไป

รูปที่ 48 ระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่พลังงานยุคใหม่ (Game Changer)
6.1.2 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์การกากับดูแล
(1) ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี อุตสาหกรรม หรือพลังงาน ยังไม่มีการกาหนดนิยามของ
คาว่า “ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ ” ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงทาให้อาจมี
ปัญหาในการตีความในการนาเข้าและส่งออก หรือการขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ
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(2) ปัจจุบันระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต
สาหรับแบตเตอรี่ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่า จึงทาให้มีต้นทุนสูง
(3) ขาดมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่
(4) ขาดมาตรฐานด้านกระบวนการผลิ ต และการกาจัดมลพิษจากกระบวนการผลิ ต
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่
(5) ยังไม่มีกฎเกณฑ์การกากับดูแลเกี่ยวกับการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบ
ไฟฟูาของประเทศ เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานเป็นได้หลายสถานะ ระบบกักเก็บพลังงานไม่สามารถผลิต
ไฟฟูาได้ แต่เป็นระบบที่สามารถนาไฟฟูามาเก็บไว้ในยามเหลือใช้แล้วนาไฟฟูากลับมาใช้หรือขายไฟฟูาเมื่อยาม
ต้องการได้ จึงควรเร่งออกกฎเกณฑ์การกากับดูแล ตั้งแต่การอนุญาต มาตรฐาน และการกาหนดราคาไฟฟูา
และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจน และจะนาไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ อาจ
พิจารณาอนุญาตในลักษณะ Sandbox ให้ทดลองทาควบคู่กับการพัฒนากฎเกณฑ์การกากับดูแล เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน และนาไปสู่การออกกฎเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลที่สมบูรณ์ต่อไป
(6) กฎเกณฑ์การกากับดูแลด้านการประกอบกิจการไฟฟูายังไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟูาของไทยไม่เปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
เหมือนในต่างประเทศ ที่มี Ancillary Market และ Capacity Market เป็นต้น ทีใ่ ห้ผู้ประกอบการสามารถขาย
ไฟฟูาที่เก็บไว้ในระบบกักเก็บพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการระบบส่ง ไฟฟูาและระบบจาหน่ายไฟฟูาได้ จึงควร
พิจารณากาหนดแนวทางการอนุญาตรูปแบบธุรกิจ ที่นาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบไฟฟูา ของประเทศ
โดยอาจให้เอกชนเข้ามาลงทุน เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐและเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
รวดเร็ว
6.2 ปัญหาด้านระบบโครงข่ายไฟฟูา
๖.๒.๑ ขาดความชัดเจนในการวางแผนการนาระบบกักเก็บพลังงานมาบริหารจัดการระบบ
โครงข่ายไฟฟูา ซึ่งหากมีการวางแผนจะส่งผลให้การบริหารจัดการไฟฟูามีประสิทธิภาพสูงอย่างมีนัยสาคัญ โดย
มีตัวอย่างการดาเนินการที่นาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้แล้วประสบความสาเร็จอย่างน่าพอใจ และคุ้มค่าการ
ลงทุนในหลายประเทศ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และจีน เป็นต้น
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รูปที่ 49 การนาระบบกักเก็บพลังงานมาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโครงข่ายไฟฟูา
6.2.2 ระบบโครงข่ายไฟฟูาและการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาของประเทศแม้จะมีการนา
เทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย มาใช้ แต่ ก็ ยั งมี ข้ อ จากั ด ไม่ส ามารถท าให้ เ ป็ น โครงข่ ายที่ ทั น สมั ย ได้ อย่ า งเต็ม ระบบ
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากนี้ ภายใต้ วิธีการดาเนินการปัจจุบันที่คุ้นเคยกับการลงทุนโครงข่ายแต่
เฉพาะเทคโนโลยีที่เสถียรแล้ว (Matured) เท่านั้น จึงอาจเป็นข้อจากัดไม่สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
พัฒนาอย่างรวดเร็วมาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาได้ทันต่อเหตุการณ์
6.2.3 การออกแบบระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟูาไม่ได้รองรับการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่สามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟูาได้ เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid หรือ Digital Grid) ระบบจัดการพลังงานแบบกระจายศูนย์
(Distributed Energy Resource Management System: DERMS) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent:
AI) ระบบ Big Data Analytics เป็นต้น
6.2.4 รูปแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มักจะดาเนินการเองโดยการไฟฟูาทั้งสามแห่งผ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมๆ หรือการดาเนินโครงการทดลองเอง จึงอาจมีข้อจากัด เรื่องเงินลงทุน ต้นทุนการ
ดาเนินการที่สูง และไม่เปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ หากมีการปรับเปลี่ยนวิธี โดยการให้เอกชนที่เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีมาร่วมดาเนินการกับการไฟฟูาหรือทาสัญญา PPA แทนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างก็อาจจะทาให้ลด
ภาระการใช้จ่ายเงินลงภาครัฐทุนลง ลดความเสี่ยงด้านการลงทุนภาครัฐ ลดต้นทุนการดาเนินการ และเกิด
ความหลากหลายในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ได้รวดเร็วขึ้น

๒๔๑

6.3 ปัญหาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อรองรับ
๖.๓.๑ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากใช้วิธีการพัฒนาตามรูปแบบเดิมที่เริ่ม
จากขั้นตอนการวิจัย ทาโครงการต้นแบบและขยายผล จะไม่ทันและไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจน
การพัฒนากระจัดกระจายทัง้ ในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
๖.๓.๒ ประเทศไทยยังขาดบุคลากรวิศวกร และช่างเทคนิคที่จะมาทางานในอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลังงาน

๗.

ข้อเสนอแนวทางดาเนินการปฏิรูป

๗ .๑ รั ฐ บา ล จั ด ตั้ งค ณ ะ กรรมก ารร่ ว มภ าค รั ฐ เ อกชน แ ละนั กวิ ช า การ ภ ายใ ต้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่
(Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และกาหนดการนามาใช้ในระบบสายส่งในภาคพลังงาน
ภายใน ๑ ปี
ดาเนินการศึกษาความคุ้มค่า ผลดี และผลเสียที่ประเทศจะได้รับจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงานในบริบทต่างๆ เช่น ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมความ
พร้อมของเทคโนโลยีการผลิตที่จะส่งเสริมความมั่นคงในการพึ่งพาตนเองด้านวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตระบบกัก
เก็บพลังงานของประเทศ ก่อนกาหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานให้เป็นอุตสาหกรรมเปูาหมาย
หลักในการพัฒนาภายใต้ Thailand ๔.๐ (New S-Curve) ตลอดจนกาหนดให้นาระบบกกเก็บพลังงานมาใช้ใน
ระบบสายส่ ง และระบบสายจ าหน่ า ยไฟฟู า ในภาคพลั งงาน โดยมีอ งค์ป ระกอบและอ านาจหน้ าที่ ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย
๗.๑.๑ องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มาจากทั้งภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รั ฐ วิส าหกิจ (การไฟฟู าฝุ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย การไฟฟู าส่ ว นภูมิ ภ าค และการไฟฟูา นครหลวง) และ
ภาคเอกชน เป็ น คณะกรรมการ และมี ผู้ แทนจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพลั งงานเป็น ฝุ า ย
เลขานุการ
๗.๑.๒ อานาจหน้าที่ ประกอบด้วย ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม ศึกษา
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ กาหนดแผนการใช้ใน
โครงข่ายพลังงาน และติดตามประเมินผลรายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

7.2 กาหนดเปูาหมายการพัฒนา และจัดทาแผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงาน ครอบคลุมเรื่องสาคัญ อาทิ

๒๔๒

7.2.1 การกาหนดมาตรการส่งเสริ มการผลิตและการใช้ร ะบบกักเก็บพลังงาน มาตรการ
ทางการเงิน และศึกษากาหนดมาตรการทางการคลังเพื่อลดต้นทุน อาทิ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน การลดภาษีสรรพสามิต และการอนุญาตให้นาค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา ESS มาหัก
เป็นค่าใช้จ่ายในฐานภาษีเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
7.2.2 กาหนดมาตรฐานและข้อกาหนดที่เ กี่ยวข้อง อาทิ กาหนดนิยามตามกฎหมายของ
“ระบบกักเก็บพลังงาน” โดยพิจารณาตาม HS Code เพื่อให้เกิดความชัดเจน กาหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ ให้ครบถ้วน ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาลายซากแบตเตอรี่หรือ
ระบบกักเก็บพลังงาน และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
7.2.3 ส่งเสริมการนาวิธีการ Reverse Engineering มาใช้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยการซื้อบริษัทที่มีเทคโนโลยี การไปร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อนาเข้ามาผลิตในประเทศไทย
7.2.4 ปรั บปรุ ง กฎหมายเพื่อรองรั บการด าเนิน การ ให้ กาหนดนิยามของ “ระบบกักเก็ บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่” ให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยพลังงาน กฎหมายว่าด้วย
การกากับดูแลกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและศุลกากร
7.3 ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, EEP ให้มีการนาระบบกักเก็บพลังงานมา
ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศในระดับ G-T-D-R
ดาเนินโครงการนาร่องโดยการนา ESS มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์การกากับดูแล ที่ให้สามารถดาเนินโครงการนา ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟูา
ในลั กษณะให้ เอกชนมาร่ ว มดาเนิ น การ หากมีการขยายผลโครงการนาร่องที่ ใช้ระบบกักเก็บ พลั งงานใน
โครงข่ายไฟฟูาแล้ว ให้มีการกาหนดว่าสัดส่วนการใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทย โดยในการนา
ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟูา ให้พิจารณาส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีการกาหนด Criteria ในการติดตั้ง จุดเชื่อมโยงกับระบบไฟฟูา รูปแบบธุรกิจ และ
การใช้งานในแต่ละพื้นที่และบริบทตามความเหมาะสม

๘.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ประเทศไทยมี ทิศทางและสามารถส่ งเสริม การลงทุน อุอุต สาหกรรมการผลิ ตระบบกัก เก็ บ
พลังงาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
8.2 มีการพัฒนาเทคโนโลยี และการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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๙.

ตารางแสดงขั้นตอนดาเนินการ
ระยะเวลา

ลาดับ

กิจกรรม

๑

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กพช. ศึกษา
โอกาสและความเป็นไป
ได้ในการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงาน
และจัดทาแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่
ปรับปรุงการวางแผน
ด้านพลังงาน ได้แก่
PDP, EEP ให้มีการนา
ระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่มาใช้
ในระบบโครงข่ายไฟฟูา
ของประเทศ
ดาเนินการแผนปฏิบตั ิ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่

๒

๓

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑๒๓๔๑๒ ๓ ๔ ๑ ๒๓๔๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วงเงิน
ล้านบาท

อก. พน.(สนพ.) วท.
สอท./สานักงาน
กกพ.

อนุกรรมการฯ

อนุกรรมการฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปูาหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บ
พลังงาน และการ
นาระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้ใน
ระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ

มีผลการศึกษา
โอกาสและความ
เป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกักเก็บ
พลังงาน และ
แผนปฏิบัติการฯ
ภายใน ๑ ปี

มีการนาระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้
ในระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ

ปรับปรุงการ
วางแผนด้าน
พลังงานเพื่อ
รองรับภายใน ๑
ปี หลังการศึกษา
แล้วเสร็จ

แหล่งเงิน

๒๔๔

ส่วนที่ ๓
ประเด็นที่ตอ้ งการให้รฐั บาลสนับสนุน
การผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน
ที่

ชื่อกฎหมาย

ปรับแก้กฎหมายเดิม
๑ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและใบอนุญาตอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๒ พระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖
เพื่อยกเว้นให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงาน
ควบคุม
เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมาย หรือสนับสนุนการออกกฎหมาย
๓ ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ
เพื่อกาหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความเห็น
๔ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อส่งเสริมโครงการนาร่อง“บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด” และ
นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย
ภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน
๕ ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการจัดสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม
๖ ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการจัดสรรค่าภาคหลวงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม
จัดทากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่
๗ กฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code: BEC)

ปีทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
แล้วเสร็จ รับผิดชอบ
๒๕๖๑๒๕๖๒

สานักงาน
กกพ.

๒๕๖๒

พพ.

๒๕๖๒

สปน.

๒๕๖๒

สสว.

๒๕๖๒๒๕๖๓

มท.

๒๕๖๒๒๕๖๓

มท.

๒๕๖๑

พพ.

๒๔๕

ที่

ชื่อกฎหมาย

ปีทคี่ าดว่า
แล้วเสร็จ
๘ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี
๒๕๖๑๒๕๖๒
๙ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบ ๒๕๖๑โครงข่ายไฟฟูาโดยเร็ว รวมถึงการกาหนดอัตราค่าบริการ (การมีผลบังคับ ๒๕๖๒
ใช้ ให้เป็นไปตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑๐ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจาก ๒๕๖๑โซลาร์รูฟและนากลับมาใช้ใหม่
๒๕๖๒
๑๑ ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง
๑๒ กฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)
๑๓ ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วย Code of Conduct ของหน่วย
นโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ ด้านพลังงาน
๑๔ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชนและครัวเรือน
๑๕ ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและ
ระบบจาหน่าย
๑๖ ออกมาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนุนให้โรงไฟฟูาแบบ Non-Firm
เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟูาแบบ Firm (ชีวมวลไม้โตเร็ว)
๑๗ ประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนารูปแบบธุรกิจ
Energy Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
กกพ.
กฟภ. กฟน.
และสานัก
งาน กกพ.

๒๕๖๒
๒๕๖๒

สานักงาน
กกพ. และ
พพ.
มท.
ชธ.

๒๕๖๒

สป.พน.

๒๕๖๒

สานักงาน
กกพ.
สานักงาน
กกพ.
พน.

๒๕๖๒
๒๕๖๒๒๕๖๓
๒๕๖๔

พพ.

๒๔๖

การดาเนินการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน
ที่
๑
๒
๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

นโยบาย

ปีทคี่ าดว่า หน่วยงานที่
แล้วเสร็จ รับผิดชอบ
ลดความทับซ้อนในการดารงตาแหน่งราชการกับรัฐวิสาหกิจในสังกัดและ
๒๕๖๑ พน./ปตท./
จากัดผลประโยชน์สาหรับกิจการด้านพลังงาน
กฟผ.
ผู้ประกอบการด้านพลังงานเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ
๒๕๖๑
พน.
ครม. อนุมัติใช้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของ ๒๕๖๒
พน.
ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม ๓ การไฟฟูา
จัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาหรือจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความ
๒๕๖๓
พน.
ต้องการก๊าซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันตก
และภาคใต้ / Roadmap ในการพัฒนา LNG Hub ของประเทศไทย
ส่งเสริมกิจการจาหน่ายไฟฟูาเสรี (Retail)
๒๕๖๒
พน.
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (นาร่องมาบ ๒๕๖๒
พน.
ตาพุด)
กาหนดแผนแม่บทในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมพื้นที่ทับซ้อนไทย๒๕๖๒
พน./กต.
กัมพูชา
ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการปล่อยก๊าซในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
๒๕๖๒
ทส.
กาหนดเปูาหมายการพัฒนาและการใช้ยานยนต์ไฟฟูาระยะสั้น
๒๕๖๒
พน./อก.
ระยะปานกลาง และระยะยาว
ปรับแผน AEDP และ Oil Plan โดยกาหนดโครงสร้างเชื้อเพลิงขนส่ง
๒๕๖๒
พน.
เพิ่มเติมแนวทางใหม่ในการจัดทา PDP ได้แก่ การพยากรณ์ความ
๒๕๖๒
พน.
ต้องการไฟฟูารายภาค แนวโน้มการเกิด Prosumer และเทคโนโลยี
Energy Storage System
เพิ่มเติมแนวทางใหม่ในการจัดทา EEP ได้แก่ เทคโนโลยี Energy
๒๕๖๓
พน.
Storage System
นโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
๒๕๖๓ พน./กษ/วท./
ทส./อก./มท.

๑๔ เร่งรัดการนาขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา

๒๕๖๓

มท./ทส./
พน.

๒๔๗

การกาหนดกลไกการดาเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน
ที่

แนวทาง/กลไก

๑

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) สนับสนุนการกาหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
แต่งตั้งคณะทางานร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวง
อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนแนวทางอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมตาม EEP
๒๐๑๕ พร้อมติดตามผลรายงาน กพช. อย่างต่อเนื่อง
ตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้เปูาหมายยานยนต์
ไฟฟูา (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)
แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
ตั้งหน่วยงานพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวง
พลังงาน
ตั้งคณะกรรมการ ๓ ฝุาย ระหว่าง จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ดาเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
อุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries
Transparency Initiative: EITI) เพื่อให้ทาหน้าที่องค์กรกลางคอย
ตรวจสอบมูลค่า E&P

๒

๓

๔
๕
๖

ปีที่
หน่วยงานที่
กาหนด รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
๒๕๖๑
พน./กพช.
๒๕๖๑

พน./อก.

๒๕๖๑

พน./กพช.

๒๕๖๑๒๕๖๒
๒๕๖๒

พน.

๒๕๖๓๒๕๖๔

สนพ.
ชธ.

๒๔๘

ส่วนที่ ๔
ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนได้รับ
ระยะสั้น (๒๕๖๑-๒๕๖๒) : รัฐบาลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการพลังงานใหม่
สร้างแผนจัดหาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนกาหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ
ผลงานที่สาคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้าง Code of Conduct การสร้าง One
Stop Service โรงไฟฟูาที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ การ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย และการมีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก และ
รัฐบาลจะมีการปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ และน้ามัน ปรับปรุงโครงสร้างบริหาร
กิจการไฟฟูาและส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงและมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ
โดยศึกษาโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG Trading Hub ริเริ่มการ
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันการลงทุนพลังงาน
ทดแทน อนุรักษ์พลังงาน กาหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงานที่
ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน

ระยะปานกลาง (๒๕๖๓-๒๕๖๕) : การบริหารจัดการพลังงานมีธรรมาภิบาล
สนับสนุนการพัฒนาและลงทุนโครงสร้ างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุง ตลอดจนมี
การกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมี
นัยสาคัญ
ผลจากการวางรากฐานการปฏิรูปในช่วงแรก ที่มีการจัดทาแผน PDP GAS Plan Oil Plan ที่
ได้รั บ การยอมรั บ ตลอดจนปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่ วนร่ว ม ส่ งผลให้ ในระยะ
ปานกลางประเทศจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทั้งโรงไฟฟูา สายส่ง ระบบท่อ ฯลฯ ที่สามารถ
เกิดขึ้นตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผลจากการสร้างฐานลงทุนใหม่ทั้งปิโตรเคมีระยะ ๔ การขยาย
การอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟูา ระบบกักเก็บพลังงาน
นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเปูนรูปธรรมในที่สุด

๒๔๙

ตารางที่ 25 ผลงานสาคัญที่จะเสนอรัฐบาลจากการปฏิรูป
ด้าน

บริหารจัด
การพลังงาน

ด้านไฟฟูา

ระยะสั้น

ระยะปานกลาง

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

 การปรับองค์กรเพื่อให้การขับเคลื่อนและ
พัฒนาพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การปรับโครงสร้างรัฐ มี Code of Conduct
ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วย 
นโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ และ
ปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ
อนุญาต เพื่อสร้าง One Stop Service สาหรับ
จัดตั้งโรงไฟฟูาที่แท้จริง

 การสร้างความเชื่อถือด้านข้อมูล พัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อให้บริการ
ประชาชน และเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของประเทศ

การปรับองค์กร พัฒนา One Stop
Service สาหรับจัดตั้งโรงไฟฟูาให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 สร้างธรรมาภิบาลอย่างเท่าเทียมทั้งรัฐ NGOs
และผู้ประกอบการ มีการลดความทับซ้อนใน
การดารงตาแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ
ประชาชนมีกลไกในการร่วมกาหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศ และมีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่
ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก มีการ
ดาเนินการนาร่องวิสาหกิจเพื่อสังคมของเอกชน
ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

สร้างธรรมาภิบาล รัฐบาลมีการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ชุมชนจากค่าภาคหลวง
เหมาะสมเป็นธรรม ปฏิรูปกฎหมายให้
กาหนดบทบาท NGOs ในกระบวนการรับฟัง
ความเห็น และประเมินผลวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเพื่อขยายผล
ในพื้นที่อื่น

ด้านข้อมูล ประเมินผลการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อกาหนด
รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมสาหรับดาเนินการ
ในระยะยาว

 มีแผน PDP ใหม่ นาไปสู่การพัฒนาและจัดหา การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ได้รับ พลังงานตามแผน PDP ใหม่ อาทิ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน
สายส่ง โรงไฟฟูา นาไปสู่การกระตุ้น
การลงทุนกิจการพลังงาน

 ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อให้เกิดการแข่งขัน  ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อให้เกิดการ

๒๕๐

ด้าน

ระยะสั้น

ระยะปานกลาง

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

โดยออกระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อ
เพิ่มการแข่งขัน และมีผลศึกษาการปรับปรุง
กิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบ
กิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป



 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา
โอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ พน. และ มี
ระเบียบ TPA ระบบส่งและระบบจาหน่าย

ด้านปิโตรเลียม การสร้างความมั่นคงและมูลค่าจากก๊าซ
และ ปิโตรเคมี ธรรมชาติ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจัดทาแผนพัฒนา
และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติ ตลอดจนศึกษาโอกาสพัฒนา
Regional LNG Trading Hub
ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
จากปิโตรเคมี ศึกษากาหนดแนวทางลงทุนใน
EEC ในระยะแรก และพื้นที่มีศักยภาพอื่นใน
ระยะต่อไป
ด้านพลังงาน
ทดแทน

มีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการ
ไฟฟูา และปรับรูปแบบและการบริหาร
จัดการองค์กรให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก๊าซธรรมชาติ พัฒนา LNG Trading
Hub ปรับปรุงระเบียบ และจัดทามาตรการ
สนับสนุนในการทาธุรกิจ LNG ทั้งในและ
ต่างประเทศ

พัฒนาปิโตรเคมี ระยะ ๔ มีการลงทุนใน
EEC สร้างมูลค่าการลงทุนมากกว่า ๒-๓
แสนล้านบาท และจัดเตรียมการพัฒนา
พื้นที่มีศักยภาพอื่นรองรับการพัฒนา
ในระยะต่อไป

ไฟฟูา/ความร้อน รัฐบาลวางนโยบายส่งเสริม ไฟฟูา/ความร้อน ขยายผลไม้โตเร็วเป็นพืช
ไม้โตเร็วเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะเป็นพลังงาน เศรษฐกิ จ มี ก ฏหมายคั ด แยกขยะ และมี
และโซลาร์เสรี และกาหนดมาตรการสนับสนุน การลงทุนโซลาร์เสรีมากขึ้น
เชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศมีโครงสร้างการใช้
เชื้อเพลิงภาคขนส่งใหม่ ซึ่งเป็นกรอบการ
พัฒนาให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอด
Value Chain มีการปรับแผน AEDP และ
Oil Plan และประกาศใช้เป็นนโยบาย

ด้านอนุรักษ์
พลังงาน

แข่งขัน ปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบ
เพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป

ลดใช้พลังงานอย่างมีนัยสาคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม มีการดาเนินการร่วมกัน

เชื้อเพลิงชีวภาพ ดาเนินมาตรการลด
ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
เอทานอล ไบโอดีเซลตลอด Value Chain

อุตสาหกรรม ประหยัด
๒๖๐ Ktoe ภายในปี ๒๕๖๕

๒๕๑

ด้าน

ระยะสั้น

ระยะปานกลาง

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

ของ ๒ กระทรวง (พน. และ อก.) เพื่อผลักดัน
การส่งเสริมลดใช้พลังงานผ่านโครงการสาคัญ
อาทิ Smart Boilers Factory Energy
Code ฯลฯ
มีข้อบังคับเพื่อลดใช้พลังงานในอาคาร BEC
ออกกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผล
บังคับใข้กับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไปในปี ๒๕๖๒ และมี
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดาเนินการ
ใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ด้านเทคโนโลยี  การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บ 
นวัตกรรม
พลังงาน (EV/ESS) มีการกาหนดเปูาหมาย
ประเทศ การจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การลงทุน และปรับปรุงแผนพลังงานรองรับ

อาคาร BEC บังคับใช้อาคาร ๒,๐๐๐
ตรม. ขึ้นไป และมีระเบียบวิธีปฏิบัติกลาง
เพื่อขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ นาไปปฏิบัติจริงภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มอุตสาหกรรมขยายแผนลงทุน และ
สามารถดาเนินการลงทุนได้อย่างมีเอกภาพ
เป็นรูปธรรม มีการนาระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ

๒๕๒

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๑. การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน
๑.๑ การปรับโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานและการบริหารจัดการจะสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนและการลงทุนด้านพลังงานประเทศเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้สะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับความเชื่อถือ
๑.๓ มีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านพลังงานอย่างแท้จริง ทั้ง การ
กาหนดนโยบาย การคัดเลือกพื้นที่พัฒนาในโครงการที่สาคัญ ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการ
ดาเนินนโยบายและพัฒนาโครงการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ
๑.๔ การสร้างกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการดาเนินงานทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนา
เอกชน และผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก นาไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
๒. การปฏิรูปด้านไฟฟูา
๒.๑ การพัฒนาโรงไฟฟูาเกิดการยอมรับและเป็นไปตามแผน ส่งผลให้ประชาชนมีพลังงานใช้
อย่างเพียงพอและมั่นคง ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม
๒.๒ เพิ่มการพึ่งพาตนเองทางพลังงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี สร้างงาน สร้าง
อาชีพ ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และลดการนาเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
๒.๓ ช่วยให้การลงทุนระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟูาของประเทศเกิดการบูรณาการอย่าง
แท้จริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟูาได้ประโยชน์จาก
ราคาและคุณภาพบริการที่ดีขึ้น
๓. การปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
๓.๑ สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน
๓.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านราคาจากการเพิ่มการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขันรายใหม่
๓.๓ การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย
(New S-curve)

๒๕๓

๔. การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
๔.๑ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน ลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการสูญเสียเงินตราจากการนาเข้าเชื้อเพลิง ลดความขัดแย้งและเพิ่มการยอมรับของ
ชุมชนที่ในพื้นที่ที่มีการสร้างโรงไฟฟูาชีวมวล
๔.๒ ส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา โดยมีนโยบายสนับสนุนครบวงจร
ตั้งแต่การคัดแยกขยะจนถึงการผลิตไฟฟูาจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ
๔.๓ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี เพิ่มการพึ่งพาตนเอง สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๔.๔ การปฏิรู ป โครงสร้ างการใช้พลั งงานภาคขนส่ ง เพื่อกาหนดแนวทางการบริห ารจัดการ
เชื้อเพลิ งประเภทต่างๆ อย่ างเหมาะสม ส่ งเสริมการใช้เชื้อเพลิ งชีว ภาพ ซึ่งนาไปสู่ การสร้างรายได้ให้ กั บ
เกษตรกร ทั้งนี้ จะสามารถลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท
๕. การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ktoe หรือ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ภายใน
ปี ๒๕๖๕ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจานวนมาก เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงานในประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๖. การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ประเทศมีทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บพลังงานที่ชัดเจน
และได้รั บการยอมรั บจากผู้ป ระกอบการ ซึ่งนาไปสู่ โอกาสในการสร้างฐานอุตสาหกรรม และการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน
๖.๒ การนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศทั้งระบบ
ส่งและจาหน่ายไฟฟูา จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พ ลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานพลังงานได้

๒๕๔

จากการปฏิรูปพลังงานทั้ง ๖ ด้าน ส่งผลให้ประเทศเพิ่มการลงทุนโดยตรงกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
จากอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี อุ ต สาหกรรมพลั งงานทดแทน และการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานพลั งงาน
ในขณะเดียวกัน การอนุรั กษ์พลังงานยังส่งผลให้ประเทศลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ นาไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ การปฏิรูปในครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงพลังงาน
ได้ในราคาเป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการ สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่ม
การพึง่ พาตนเองด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

