
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๖) 
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ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

๑. บทน า 

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยส าคัญ 
อาทิ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา กระแส Climate Change ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วน
ต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีชนชั้นกลางและผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น และการเติบโตของเมืองที่ท าให้ใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิตสินค้า และ
การให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดังกล่าวขยายวงกว้าง
กระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว เช่นกัน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ภาคพลังงานของไทยต้องปรับตัวในการด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้
เกิดปัญหาและข้อจ ากัดด้านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งควรพิจารณาคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว และต้อง
เตรียมความพร้อมระบบพลังงานของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปวิธีการท าการจัดท าแผนบริหาร 
จัดการพลังงานของประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (Power 
Development Plan: PDP) ที่ต้องน าปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การสนับสนุนพลังงานทดแทน  
การอนุรักษ์พลังงาน มาร่วมพิจารณาตั้งแต่การจัดท าแผน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบไฟฟูาของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้เห็นควรน าปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมาใช้ใน 
การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในระยะยาวด้วย 

ส าหรับในปี ๒๕๕๙ สถานการณพ์ลังงานของไทย๑ มีการใชพ้ลังงานขั้นสุดท้าย จ านวน ๗๙,๙๒๙ พันตัน 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ ๒.๖ คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวม 
๘๖๘,๑๐๕ ล้านบาท เป็นการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๘๔.๒ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด 
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๙.๐ และ ๖.๘ ตามล าดับ โดยเป็นการใช้พลังงาน
ในสาขาเกษตรกรรม ๒,๙๘๗ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ สาขาอุตสาหกรรม ๒๙,๔๗๕ พันตัน เทียบเท่า
น้ ามันดิบ สาขาบ้านอยู่อาศัย ๑๑,๐๗๑ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ การผลิตพลังงาน มีปริมาณ ๘๐,๑๑๔ พันตัน 
เทียบเท่าน้ ามันดิบ เป็นการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๖๓.๐ ของการผลิตพลังงานทั้งหมด พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอ่ืนๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๒๕.๓ และร้อยละ ๑๑.๗ ตามล าดับ        
การน าเข้าพลังงาน มีปริมาณ ๗๔,๔๕๒ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยเป็นการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ 
ร้อยละ ๙๙.๙ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ ๐.๑ ประกอบด้วย 
การน าเข้าน้ ามันดิบ ๔๒,๗๒๑ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ ถ่านหิน ๑๓,๖๐๔ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ 
คอนเดนเสท ๑,๐๒๑ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ๒,๖๔๕ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ       
ก๊าซธรรมชาติ ๑๒,๗๐๙ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ และไฟฟูา ๑,๖๘๙ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยมี  

                                                           
๑ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



๒ 
 

โรงกลั่นน้ ามันรวม ๗ โรง ก าลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๔,๕๐๐ บาร์เรลต่อวัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ๖ โรง 
ขนาดรวม ๒,๖๖๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  การใช้พลังงานทดแทน มีการใช้ ๑๑,๐๕๑ พันตัน เทียบเท่า
น้ ามันดิบ ในรูปไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ในสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๘๓ ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายทั้งหมด มีการใช้ไฟฟูาและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน (ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ ๒,๑๒๔ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ  
และ ๗,๑๘๐ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ ตามล าดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้เอทานอล ๖๘๕ 
พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ และไบโอดีเซล ๑,๐๖๒ พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

๑.๑ บริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดเปูาหมายของการปฏิรูป 
ไว้ในมาตรา ๒๕๗ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ  
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๘ ก าหนดประเด็นการปฏิรูปให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล  

นอกจากนี้การพัฒนาด้านพลังงานต้องอยู่บนหลักของการเคารพและปกปูองในสิทธิบุคคล
และชุมชน โดยรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีโครงสร้างหรือโครงข่ายพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ โดยต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ด าเนินการและศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน โดยระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและเอ้ืออ านวยให้เกิดการแข่งขันเสรีเป็นธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจ๒  

                                                           
๒ หมวด 3 สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 56 – 59 และหมวด 6 แนวนโยบายแห่ง

รัฐ มาตรา 72 และ 75 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 



๓ 
 

 
รูปที่  1 ดุลยภาพในการพัฒนาระบบโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน 

 กล่าวโดยสรุป ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานควรด าเนินการโดยค านึงถึง
หลักการที่ส าคัญตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ๓ ได้แก่ หลักความสุจริต หลักธรรมาภิบาล และหลักสิทธิ
มนุษยชน พร้อมทั้งน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ 
“ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็นเครื่องมือน าทางในการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผลลัพธ์
ของการปฏิรูปด้านพลังงาน ส่งผลให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมี
การบูรณาการและมีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ระหว่างด้านนโยบาย ด้านก ากับดูแล และด้าน
ผู้ประกอบการ ท้ายที่สุดกระบวนการปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศจะเป็นอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

       การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ได้แก่  

 ๑.๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ ได้ก าหนดว่า 
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน โดยแผนแม่บทให้มีผลผูกพันหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ขณะที่มาตรา ๑๕ ก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
มีหน้าที่และอ านาจ ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒.๒ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖ ระบุให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินการ ผลอันพึง
ประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 

 ๑.๒.๓ พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
โครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานโดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงาน
ออกจากกัน เพ่ือใช้ก ากับดูแลกิจการพลังงาน ซึ่งครอบคลุมกิจการไฟฟูาและกิจการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และให้มีการบริหารกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้งาน 

                                                           
๓ หน้าท่ี 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 



๔ 
 

แต่ละด้านมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจกัน และน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง  

 ๑.๒.๔ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(๑) ก ากับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย (อาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม) อนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  (๒) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลั งงานขึ้น
ภายในประเทศและมีการใช้อย่างแพร่หลาย (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพ่ือเป็นกลไกในการให้การอุดหนุนช่วยเหลือ
ทางการเงินในการอนุรักษ์พลังงาน  

 ๑.๒.๕ พระราชก าหนดแก้ไขและปูองกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๑๖ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประโยชน์ในการแก้ไขและปูองกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง โดย
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของ
ประเทศ  

๑.๓ กระบวนการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

 (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีกระบวนการจัดท ารวมระยะเวลาประมาณ ๙๐ วัน 
นับตั้งแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูป
ประเทศ ขั้นตอนการจัดท า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

 
รูปที่  2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

  ๑.๓.๑ ก าหนด (ร่าง) เปูาหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในเบื้องต้น  
  ๑.๓.๒ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้าน

พลังงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และผลการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา  

 ๑.๓.๓ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๕ 
 

 ๑.๓.๔ ทบทวนบริบท สถานการณ์และแนวโน้มการด าเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดประเด็นการปฏิรูปและล าดับ
ความส าคัญของประเด็นการปฏิรูป 

 ๑.๓.๕ ก าหนดประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญ และจัดล าดับความส าคัญประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว 

 ๑.๓.๖ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีก าหนดจัดการรับฟังความคิดเห็น 
รวม ๔ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางและผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความสะดวกในการเดินทาง และได้ก าหนดประเด็นน าเสนอภาพรวม กรอบแนวคิด และประเด็น
ข้อเสนอการปฏิรูปด้านพลังงาน สรุปได้ ดังนี้ 

   ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน และด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประเด็นปฏิรูปด้านไฟฟูาและด้านพลังงานทดแทนเพ่ือการส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประเด็นปฏิรูป
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประเด็นปฏิรูป
ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

  ๑.๓.๗ จัดท า (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนน าส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป 

๑.๔ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป 

 ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ๑.๔.๑  รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๑ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) บทบาท หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... (๒) การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building 
Energy Code : BEC) (๓) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company : ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (๔) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน 
พ.ศ. ... (๕) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC)  
(๖) แนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ: เอทานอลและไบโอดีเซล (๗) การปฏิรูปการ
ด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟูา (๘) การส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลไม้โตเร็ว เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กับเกษตรกรสร้างปุาและเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน (๙) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค 
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ในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา (๑๐) การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน
ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน และ (๑๑) การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน 

 ๑.๔.๒ รายงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก าหนดนโยบายและ
การก ากับกิจการพลังงาน (๒) ข้อเสนอแนะการปฏิรูปและผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการผูกขาดธุรกิจ
ด้านพลังงาน (๓) ผลการศึกษาการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิงในภาครัฐ (๔) ข้อเสนอแนะข้อพิจารณาการ
ก าหนดสัดส่วนพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพ่ือการผลิตไฟฟูาที่มั่นคงและต้นทุนที่เหมาะสม (๕) การจัดท า
แผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ และ (๖) ข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พลังงานชาต ิ

 ๑.๔.๓ กรอบแนวคิดในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจากส่วนราชการและเอกสาร
ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดท าโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบ่งเป็น  
๖ ประเด็น ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ (๒) การสร้างเสริมความ
มั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานของประเทศ (๓) การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 
(๔) การพัฒนาพลังงานทดแทน (๕) การอนุรักษ์พลังงาน และ (๖) ประเด็นอ่ืนๆ 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 ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าทาย กระแสการเติบโตของจ านวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟูาในประเทศต่างๆ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ฐานดิจิทัล ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ไฟฟูาที่มีปริมาณและความเสถียรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้หลายประเทศมี
โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ให้เป็นระบบ Smart 
Grid หรือ Digital Grid เพ่ือน าเทคโนโลยีมาช่วยพยากรณ์ ควบคุมสั่งการการผลิต และการใช้ไฟแบบ Real 
Time อย่างแม่นย า และเพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ ขณะที่มีการน าเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟูา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟูา
ที่มีความผันผวน และพร้อมรับมือแนวโน้มสถานะผู้ใช้เปลี่ยนเป็นผู้ผลิต (Prosumer) ของกิจการไฟฟูาได้  

          ๒.๑.๒  แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่าปี ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๔๐ พลังงาน
จากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน้ ามันดิบยังเป็นเชื้อเพลิงที่มี
บทบาทส าคัญ แต่อาจมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ 
ให้ความส าคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือก 
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ที่ส าคัญเนื่องจากเป็นพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด  นอกจากนี้การพัฒนา
เทคโนโลยีการส ารวจและผลิต Shale Gas ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีปริมาณมากและราคาไม่แพง ขณะที่เทคโนโลยีการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้น 
ท าให้ข้อจ ากัดด้านการขนส่งน้อยลง ในด้านพลังงานทางเลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้ า และความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากที่ผ่านมาราคา
น้ ามันอยู่ในระดับสูง จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ และลดการพ่ึงพาพลังงานจากปิโตรเลียม 

         ๒.๑.๓  ความต้องการและทิศทางของตลาดพลังงานในอนาคต ความต้องการพลังงานใน
อนาคตเกิดจาก ๒ ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้มีการบริโภคพลังงานมากขึ้น นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจขยายตัวย่อมท าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิม จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัว มีผลท าให้การใช้พลังงานใน 
การผลิต และการให้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนและอินเดียที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง และมีประชากรรวมกันมากกว่า ๒,๓๐๐ ล้านคน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ (Standard of Living) ของทั้งสองประเทศท าให้มีการใช้ไฟฟูาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้ภาคไฟฟูาเป็นส่วนส าคัญของการใช้พลัง งาน
ของโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า ๓๐๐ ล้านคน อุปสงค์ต่อ
พลังงานพื้นฐานคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๔.๔ ต่อปีจนถึงปี ๒๕๗๓ หากเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตร้อยละ 
๕.๒ ต่อปี  
   จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลกที่ขยายตัว จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตลาด
พลังงานของโลกขยายตัวตามไปด้วย โดยผู้ประกอบการด้านพลังงานมองเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาด
พลังงานของตนไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีแหล่งพลังงานในประเทศของตนเองก็ได้ โดยอาศัย
ความร่วมมือในระดับภูมิภาค อาทิ ประเทศเมียนมา และประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใน
ทรัพยากรพลังงาน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง จึงมีการจัดท าแผนรองรับของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาทิ โครงการเชื่อมโยงท่อน้ ามันและท่อก๊าซ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟูา ข้อตกลง
เพ่ือความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน การร่วมมือพัฒนาพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่และพลังงาน
ทางเลือก และการเปิดเสรีทางการค้า อันจะส่งผลให้ในอนาคตมีการค้าขายพลังงานระหว่างภูมิภาคมากขึ้น  
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รูปที่  3 สถานภาพด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

         ๒.๑.๔ พันธกรณีระหว่างประเทศกับผลกระทบด้านพลังงาน จากกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (Conference of Parties: COP ๒๑) ซึ่งเป็นกฎกติกาใช้บังคับ
กับทุกรัฐภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ส าหรับการด าเนินงานจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นต้นไป โดยมีเปูาหมาย
หลักเพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า ๒ องศาเซลเซียส (“Well Below ๒ °C”) 
เหนือระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลก
โดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ ๑.๕ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและเคร่งครัดมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
ทุกด้านของไทย โดยเฉพาะด้านขนส่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพ่ือลดการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากรถยนต์ส่วนบุคคล การส่งเสริมและพัฒนารถยนต์ไฟฟูา ตลอดจนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๕๗๓ (Sustainable Development GoalsL: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ข้อที่ ๗ ที่ก าหนดเปูาหมายให้ประชาชนมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือ
ได้ ยั่งยืนทันสมัย ภายในปี ๒๕๗๓ ดังนั้น การวางแผนและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจ าเป็นอย่าง
ยิ่งทีจ่ะต้องค านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย 

         ๒.๑.๕  ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากปัญหาโจรสลัดและสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในประเทศที่มีแหล่งพลังงานแล้ว ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ของ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจและพลังงาน อาทิ ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของ
เรือบรรทุกน้ ามันร้อยละ ๔๐ ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานและราคาพลังงานใน
ตลาดโลกและต่อประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องติดตามผลกระทบในเชิงอุปสงค์ อุปทาน 
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และความเคลื่อนไหวด้านราคา รวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดยก าหนดนโยบายให้มีการกระจาย
ความเสี่ยงของแหล่งในการจัดหาและมีการส ารองพลังงานอย่างเหมาะสม 

 ๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
 ๒.๒.๑  ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในการด าเนินการของภาครัฐ เห็นได้จากการต่อต้าน
โครงการและแผนงานของภาครัฐ อาทิ การลงทุนพัฒนาโรงไฟฟูาถ่านหิน ชีวมวล ขยะ และการจัดหาแหล่ง
ปิโตรเลียม ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอดีตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาด
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชน
เกิดความไม่ไว้วางใจในการด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มและบางพ้ืนที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง และการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจ ากัดใน
การด าเนินการ ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มจึงต้องการให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
ด าเนินโครงการของภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่มวางแผน  

 ๒.๒.๒ แนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานของไทยเพิ่มขึ้น และผู้ใช้พลังงานปรับพฤติกรรม
เป็นผู้ผลิตพลังงานใช้เอง (Prosumer) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand ๔.๐” และ
แนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟูา ท าให้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟูาจะเพ่ิมขึ้น และอาจกระทบต่อ
ช่วงเวลาที่เกิดความต้องการไฟฟูาสูงสุด (Peak Load) อาทิ หากผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟูาท าการชาร์จประจุ
ในช่วงกลางคืนจ านวนมาก อาจท าให้ประเทศไทยต้องจัดหาไฟฟูาและมีการส ารองไฟฟูามากขึ้น นอกจากนี้
พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟูาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ท าให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวเริ่มหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการใช้เอง ส่งผลให้เกิดการ
หลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า  "Prosumer" จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบการพัฒนาพลังงานเพ่ือรองรับ
กับแนวโน้มของ Prosumer ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

        ๒.๒.๓  การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน มีอุปสรรคในการด าเนินงาน
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล ขณะที่การบริหารจัดการพลังงานมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และ
รัฐวิสาหกิจ โดยแต่ละหน่วยงานต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งการไม่บูรณาการ
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 
เช่น การอนุมัติ/อนุญาตการด าเนินงานด้านพลังงานทดแทนที่ต้องผ่านขั้นตอนของหลายหน่วยงาน และ 
ไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงส่งผลต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งกระทบ
ต่อเปูาหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการวางแผนเพ่ือจัดหาพลังงานรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศด้วย  

  ๒.๒.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และกฎหมาย/
ระเบียบไม่เอื้อต่อการส่งเสริมการแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โรงไฟฟูา ระบบส่งพลังงานไฟฟูา ระบบ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟูา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือลงทุนอย่างเพียงพอ เพ่ือ
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รองรับเทคโนโลยีหรือรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ได้ตามศักยภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบพลังงานของประเทศ ประกอบกับ
ในปัจจุบันเกิดปัจจัยผลักดันที่มุ่งให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทั้งในส่วนของทางเลือกในการผลิต
พลังงานที่หลากหลายขึ้น โดยมีต้นทุนต่ าลง รวมถึงการพัฒนาของตลาดที่มีความพร้อมต่อการเปิดให้มีการ
แข่งขัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม กฎหมาย และระเบียบปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนากิจการพลังงาน
ให้เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของตลาดเสรี 

 ๒.๓ กรอบแนวคิดการปฏิรูปด้านพลังงาน 

จากการพิจารณาประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของร่างยุทธศาสตร์ชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพ่ือ
สร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มภายนอก และภายในประเทศ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ก าหนดกรอบการปฏิรูปเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส ลดอุปสรรค และเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวให้ครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่  

๒.๓.๑ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากการจัดหาพลังงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบจาก  
ทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การเพ่ิม
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ  
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้มีสัดส่วนการปล่อยมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมาย
ของไทยตามพันธกรณี COP๒๑ นอกจากนี้ในการจัดท าแผนปฏิรูปด้านพลังงาน ยังได้พิจารณาถึงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแบบทวีคูณ จากการพัฒนาพลังงานต่างๆ ทั้งปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

๒.๓.๒ การเสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่อง
จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพส าหรับ
ประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ที่จะจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ าลง และ
สร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยลงทุน
เพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ
การจัดหาพลังงานในอนาคต 

๒.๓.๓ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน และให้มีการใช้ศักยภาพด้านพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดข้อขัดแย้งในสังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่น่าเชื่อถือ 
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๓. ข้อเสนอ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  
  ในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น อาทิ ส านักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ (ชธ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์และจัดท าประเด็นปฏิรูป 
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปที่ส าคัญ ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่  

๓.๑ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) ปฏิรูปองค์กร 
ด้านพลังงาน (๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ (๓) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุก
ภาคส่วน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน โดยก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีและ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ส าคัญ การปรับปรุงกลไก โครงสร้างตลาด และราคาพลังงาน เพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขัน พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  และส่งเสริมธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก น าไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 

๓.๒ ด้านไฟฟูา ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูา 

โดยก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ (๒) ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขัน และ (๓) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนา 
ก าลังผลิตไฟฟูาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ ปรับปรุงการ
ก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมทั้งจัดท า PDP รายภาค และใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานและที่ตั้งโรงไฟฟูาที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และปรับโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขัน และกลไกตลาดในกิจการไฟฟูาและพลังงานหมุนเวียน โดยจะด าเนินการปรับโครงสร้าง
อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และยังคงรักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

๓.๓ ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย ๒ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และ (๒) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ โดยค านึงถึงการใช้พลังงานอย่าง
รับผิดชอบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากปิโตรเลียม ควบคู่กับการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ พัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการแข่งขัน โดยศึกษาแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ควบคู่กับการเปิด
เสรีธุรกิจไฟฟูา สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas: 
LNG) ของภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในฐานการผลิตปัจจุบันในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 



๑๒ 
 

รวมถึงก าหนดพื้นที่ใหม่ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันประเทศ 

๓.๔ ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (๑) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล (๒) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน
การน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา (๓) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ (๔) ปฏิรูป
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตพลังงาน
ใช้เอง และก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

๓.๕ ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป 
ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (๒) การใช้
ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) และ (๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และเพ่ือลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารภาครัฐเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

๓.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๒ ประเด็นปฏิรูป ได้แก่  
(๑) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย และ (๒) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานของประเทศ เพ่ือให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๔. ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านพลังงานกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท  
ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท สรุปได้

ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งจัดหาพลังงานทั้งปิโตรเลียมและ
ไฟฟูา ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการ
บริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับสมดุลเพ่ือให้กลไกตลาดผลักดันให้ เกิด
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทั้งการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และการประกอบ
กิจการ สร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการของภาคพลังงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการจัดหาพลังงาน และร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ รวมถึง 
การสร้างกลไกเพ่ือสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือสู่สาธารณะ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ
และแนวทางการปฏิรูปที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟูา การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และการ



๑๓ 
 

พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟูา นอกจากจะมีเปูาหมายหลักเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน และสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย  

๕. เปูาหมาย ผลที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปด้าน
พลังงาน  

 ๕.๑  เปูาหมาย 

   ๕.๑.๑ ระยะสั้น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้าง 
แผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่  

(๑) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง Code of Conduct ในหน่วยงานพลังงาน 
ของประเทศ 

(๒) สร้าง One Stop Service  โรงไฟฟูาที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนของประเทศ  
(๓) สร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ   
(๔) มีพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก   
(๕) รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน  
(๖) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟูา และส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน 
(๗) ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub  
(๘) ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี   
(๙) จัดตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพ่ือก าหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนา 

ยานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน   

   ๕.๑.๒ ระยะปานกลาง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล 
มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ได้แก่ 

(๑) มีโรงไฟฟูา สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) เริ่มสร้างฐานลงทุนใหมจ่ากปิโตรเคมี ระยะที ่๔   
(๓) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงาน มีการ

ขยายตัวภายในประเทศตามเปูาหมายของคณะกรรมการระดับประเทศ 
(๔) ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้

พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีข้ึน 
(๕) ภาคอุตสาหกรรมลดต้นทุนด าเนินธุรกิจ ๒,๖๐๐ ล้านบาท  
(๖) สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ๕.๒  ผลที่พึงประสงค์ 
๕.๒.๑ กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากข้ึน ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 



๑๔ 
 

๕.๒.๒ พลังงานของประเทศมีความม่ันคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
และได้รับการบริการทีม่ีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม 

๕.๒.๓ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด 
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๒.๔ มีกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชน
เพ่ือพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

๕.๒.๕ มีกลไกเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงาน และเกิดการเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการพลังงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๕.๒.๖ มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และสื่อสารด้านพลังงานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ
พลังงานทางเลือก รวมทั้งเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน 

๕.๓ ผลสัมฤทธิ์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ 

๕.๓.๑ ด้านการบริหารจัดการ  

(๑) การให้บริการประชาชน และการลงทุนด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

(๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้สะดวก 
รวดเร็ว และได้รับความเชื่อถือ   

(๓) มีกลไกการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การคัดเลือกพ้ืนที่พัฒนา ท าให้เกิด
ความไว้วางใจ  

(๔) มีกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการด าเนินงานทั้งรัฐ NGOs และผู้ประกอบการ
อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้การด าเนินการโปร่งใส ตรวจสอบได้ น าไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม   

๕.๓.๒ ด้านไฟฟูา 

(๑) การพัฒนาโรงไฟฟูาเป็นไปตามแผน ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและ
มั่นคง ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 

(๒) เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองทางพลังงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี 
สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ 

(๓) การลงทุนระบบส่ง ระบบจ าหน่ายไฟฟูา เกิดการบูรณาการ ผู้ใช้ไฟฟูาได้
ประโยชน์จากราคา และคุณภาพบริการที่ดีข้ึน 

๕.๓.๓ ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

(๑) สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
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(๒) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใน 
ด้านราคา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้ามา
แข่งขันรายใหม ่

(๓) การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ ๔   

๕.๓.๔ ด้านพลังงานทดแทน 

(๑) สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน 
ลดความขัดแย้ง และเพ่ิมการยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่ทีม่ีการสร้างโรงไฟฟูาชีวมวล 

(๒) น าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
ประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ 

(๓) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี  เพ่ิมการพ่ึงพาตนเอง สร้างอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง   

(๔) ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่ง
น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

๕.๓.๕ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑) ลดต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท ภายใน
ปี ๒๕๖๕  

(๒) ประหยัดงบประมาณภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้าง
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจ านวนมาก 

๕.๓.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(๑) ประเทศมีทิศทางการลงทุนยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บพลังงาน น าไปสู่
โอกาสสร้างฐานการลงทุนและการจ้างงาน  

(๒) การน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาของ
ประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
พลังงาน 
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ส่วนที่ ๒  

การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ๑๗ ประเด็น 

ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
การบริหารจัดการพลังงานและความส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ 

การพัฒนาพลังงานของประเทศที่ผ่านมาประสบปัญหาการบริหารจัดการพลังงานขาด
ประสิทธิภาพน าไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาทั้งภาครัฐ ประชาชน  
และผู้ประกอบการ  โดยภาครัฐถูกมองจากภาคสังคมว่าไม่มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ในการออก
นโยบายและการลงทุนของประเทศ   ผู้ประกอบการก็ถูกมองว่าด าเนินการลงทุนโดยขาดธรรมาภิบาลและ
ยึดถือผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก   ในขณะที่ภาคสังคมรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนก็เรียกร้องการมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่การก าหนดนโยบายและการพัฒนาโครงการ และขอให้มีการตรวจสอบภาครัฐ
และผู้ประกอบการผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลจากความไม่ไว้วางใจดังกล่าวน าไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม  การหยุดชะงักของพัฒนาและการลงทุนด้านพลังงาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง  จากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาสามารถแบ่งปัญหาการบริหารจัดการเป็น ๓ 
ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้  

 โครงสร้างองค์กรขาดความชัดเจนในบทบาทการด าเนินการ และกระบวนการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนการลงทุนขาดประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไม่มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่งปฏิรูปองค์กรทั้งด้านโครงสร้างองค์กร  ก าหนดการ
ด าเนินการตามกติกาขอบเขตหน้าที่ระหว่างองค์กรด้านพลังงานไม่ให้ซ้ าซ้อน  และก าหนดการท า
หน้าที่ตามกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 ข้อมูลพลังงานขาดการบูรณาการและไม่ได้รับความเชื่อถือ  ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และความเชื่อถือของประชาชน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่งพัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีภารกิจวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพ่ือสร้างความ
เข้าใจประชาชนและสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบาย   

 การบริหารจัดการทีไ่ม่ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเท่าที่ควร ตลอดจนการด าเนินการ 
ด้านธรรมาภิบาลของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินนโยบายและการลงทุนพัฒนาของ
ประชาชน NGOs กับภาครัฐ ก่อให้เกิดการคัดค้านและต้องยุติการก าหนดนโยบายและการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่ส าคัญที่มีผลต่อความมั่นคงพลังงานของประเทศ อาทิ การส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม  การพัฒนาโรงไฟฟูาถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปฏิรูปการสร้าง
ระบบ ธรรมาภิบาลในการด าเนินการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมประชาชนในการก าหนดนโยบายและ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การก าหนดการกระจายผลประโยชน์และผลตอบแทน 
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สู่ชุมชนให้เหมาะสมเป็นธรรม และสร้างธรรมาภิบาลในรัฐ NGOs ผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

 

 
รูปที่  4 ความเชื่อมโยงปัญหาและความจ าเป็นต้องปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปรับแก้ไขโครงสร้างการ
บริหารจัดการพลังงาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของ
ประเทศไทยได้  

 
ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการท างานขององค์กร  
การสร้างศูนย์สารสนเทศด้านพลังงาน และสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
สนับสนุนให้การด าเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถด าเนินการได้
ตามเปูาหมายที่ก าหนดบนพ้ืนฐานการยอมรับของทุกภาคส่วนต่อไป  
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การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑ บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง 
จ าหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่ก าหนด  

๑.๒ ต้องมีกติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-ก ากับ-
ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านพลังงานของประเทศ  

๑.๓ ต้องปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจาก
การระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิรูป ๒ ปี 
   

๓. ตัวชี้วัด 

3.1  บทบาทหน้าที่และโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มี
อ านาจอนุมัต ิและประกาศใช้เป็นทางการภายใน ๒ ปี 

3.2 กติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วย
ก ากับ-หน่วยปฏิบัติ ได้รับการยอมรับร่วมกันของทั้ง ๓ ฝุาย และมีผลบังคับใช้ภายใน ๒ ปี  

3.3 กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริง ภายใน ๒ ปี 



๑๙ 
 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

๕. หลักการเหตุผล 

โครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานของประเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย
และแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบของ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเนื่องมาจากแนวโน้มการน าเข้าก๊าซธรรมชาติใน
รูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ที่มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น การบริหารจัดการ
แหล่งปิโตรเลียมในประเทศโดยใช้ระบบ (Production Sharing Contract: PSC) หรือ (Service 
Contract: SC) ที่ประเทศไทยเริ่มใช้เป็นครั้งแรก การเพ่ิมบทบาทของถ่านหินน าเข้าภายใต้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตไฟฟูาตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ ฉะนั้น หากไม่ได้ปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทยแล้ว จะไม่สามารถบริหารจัดการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่ก าหนดได้  

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย -หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ ยังขาด
ความชัดเจนและมีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดอัตรา Feed-in Tariff ในการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรเป็นหน้าที่ของหน่วยนโยบายหรือเป็นหน้าที่ของ
หน่วยก ากับ หรือการก าหนดอัตราค่าชดเชยที่ดิน ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยก ากับหรือหน่วยปฏิบัติ ฉะนั้น 
จึงเห็นควรสร้างความชัดเจน โดยหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดเป็นกติกา (Code of Conduct) ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศได้   

ส าหรับการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานซึ่งรวมถึง
การอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยที่ยังใช้ระยะเวลามากเกินความจ าเป็นก็สมควรให้
ความส าคัญกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
มาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว      
ลดต้นทุนที่เกิดจากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟูา และการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
อ่ืนอีกด้วย 



๒๐ 
 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

กระบวนการด าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ๓ ประเด็น ซึ่งมี
การด าเนินการ ปัญหาที่เกิดข้ึน และข้อเสนอแนวทางด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

 

รูปที่  5 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา 

๖.๑ โครงสร้างองค์กรด้านพลังงาน  

๖.๑.๑ โครงสร้างของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีหน่วยงานในสังกัดและก ากับ 
ประกอบด้วย 

๑) ส่วนราชการ ๕ กรม  ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน  

๒) รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง ประกอบด้วย การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๓) องค์การมหาชน ๑ แห่ง คือ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

๔) องค์กรอิสระ ๑ แห่ง คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 



๒๑ 
 

 ๖.๑.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) แนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่าย และบริโภคพลังงานของประเทศ ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่ประเทศเคยพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศในสัดส่วนที่สูงถึง     
ร้อยละ ๘๐-๙๐ ก็ค่อยๆ ลดลง เนื่องจากการส ารวจขุดเจาะแหล่งใหม่ๆ ล้วนมีความล าบากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ก๊าซที่เมียนมาขายให้กับไทยนั้นยังคงเป็นปริมาณเดิม จึงจ าเป็นที่จะต้องน าเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบ 
LNG เพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น การก ากับดูแลการน าเข้า LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จึงถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้มีความชัดเจน   

(๒) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม ที่แก้ไขปรับปรุงล่าสุด ได้มีการเพ่ิมรูปแบบในการบริหาร
จัดการผลประโยชน์จากการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  จากเดิมที่ประเทศไทยใช้มาโดยตลอด ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๔ คือระบบสัมปทานก็ได้มีการเพ่ิมเติมให้สามารถใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และ
ระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับบทบาทองค์กรของประเทศ โดยเฉพาะกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ดูแลระบบสัมปทานมาโดยตลอดให้สามารถดูแลระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และ 
ระบบสัญญาจ้างบริการ (SC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร  
จัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่ าย 
และบริโภคพลังงานของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีกลไกในการบริหารจัดการเรื่อง PSC/SC 
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งส านักบริหารสัญญาในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   

๖.๒  กติกาก าหนดขอบเขตหน้าที่ของหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ  

๖.๒.๑ โครงสร้างของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ  

(๑) หน่วยนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็น 
ฝุายเลขานุการ 

(๒) หน่วยก ากับ คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
(๓) หน่วยปฏิบัติด้านไฟฟูาในก ากับกระทรวงพลังงาน คือ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

๖.๒.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ ยังขาดความ
ชัดเจนและมีความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดอัตรา Feed-in Tariff ในการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรเป็นหน้าที่ของหน่วยนโยบายหรือเป็นหน้าที่ของ
หน่วยก ากับ หรือการก าหนดอัตราค่าชดเชยที่ดิน ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยก ากับหรือหน่วยปฏิบัติ การขาด



๒๒ 
 

ความชัดเจนและความซ้ าซ้อนการการด าเนินการจะน าไปสู่การขาดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้าน
พลังงานของประเทศได้   

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการที่ส าคัญ คือ  

(๑) การก าหนดกติกาและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ โดยหารือ
ร่วมกันเพ่ือก าหนดเป็นกติกา (Code of Conduct) ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
พลังงานของประเทศได ้

(๒) การก าหนด KPI ส าหรับการติดตามประเมินผล ส าหรับคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับกิจการพลังงาน 

6.3  การลดระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาตส าหรับกิจการไฟฟูา  

๖.๓.๑ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต 

(๑) หน่วยอนุญาต ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาต คือ ผู้ผลิตไฟฟูา 

๖.๓.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

เนื่องจาก การด าเนินการส าหรับขั้นตอนต่างๆ ในการประกอบกิจการพลังงาน 
จะต้องได้รับอนุญาตจากหลายหน่วยงานตามรูปที่ ๓ แม้ว่าปัจจุบัน จะมีการพัฒนาเป็น One Stop 
Service แล้ว ส านักงาน กกพ. ก็ยังต้องขอความเห็นจากหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถก ากับให้ระยะเวลาการ
อนุมัตอินุญาตในภาพรวมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 



๒๓ 
 

 
     ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

รูปที่  6 ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต 

๖.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการที่ส าคัญ คือ ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น One 
Stop Service อย่างแท้จริง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุน
ทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ ปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทย 

ปรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านพลังงานของไทยให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร 
จัดการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายและแนวโน้มการจัดหา ผลิต ขนส่ง จ าหน่าย 
และบริโภคพลังงานของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่ก าหนด   

โดยเสนอให้ปรับบทบาทและโครงสร้างของกระทรวงพลังงานให้สามารถบริหารสัญญาตาม
ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมรูปแบบใหม่ทั้งแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และแบบสัญญาจ้างบริการ 
(SC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้หลักการ : แยกงาน
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ด้านการก ากับ (Regulation) และการด าเนินงาน (Operation) ออกจากกัน  โดยมีช่วงระยะ
ด าเนินการ เป็น ๒ ช่วง        

๗.๑.๑ ช่วงแรก :  จัดตั้งกองบริหารสัญญาภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด าเนินการ
ก ากับดูแลโดยผ่านอนุกรรมการปิโตรเลียมที่ท าหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการ 

๗.๑.๒ ช่วงหลัง :  จัดตั้งหน่วยงานและแยกออกจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพ่ือ
รับผิดชอบเรื่องท่ีเกี่ยวกับ Operation ตามระบบ PSC  

๗.๒   จัดท ากติกา (Code of Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-
ก ากับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งสร้างระบบ  KPI 
ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การก ากับกิจการพลังงาน โดย กกพ. ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้ครบถ้วน เคร่งครัด และปรับปรุง
กลไกการด าเนินการภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอครอบคลุมทุกประเด็นตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการและการมอบอ านาจอย่างเหมาะสม และให้ กกพ. มีบทบาทในการตรวจสอบ ก ากับ ทุก
ประเด็นที่กฎหมายก าหนดกับการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
และการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) 

๗.๓  ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น One Stop 
Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการก ากับดูแล 
ก าหนดกรอบนโยบายการต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิด
จากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

   ๗.๓.๑ ปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน 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/หรือกฏหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการอนุญาตของ พพ. และ กรอ. ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงไฟฟูามาอยู่ที่ ส านักงาน 
กกพ. โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

  ๗.๓.๒             One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟูาและก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย ส านักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลางและจัดหางบประมาณและ
บุคลากรในการด าเนินการ  และก าหนดปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 

   ๗.๓.๓ การปรับกระบวนการจัดท าและอนุมัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA หรือ Environmental Health Impact Assessment: EHIA) เสนอให้
รัฐบาลก าหนดหน่วยงานที่เป็นอิสระและแหล่งเงินงบประมาณรับผิดชอบในการจัดท า SEA , EIA และ 
EHIA เพ่ือให้เกิดการยอมรับในทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ เห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนส านักงานนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้ความส าคัญในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษา
เพ่ือสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม    

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศให้ไปสู่เปูาหมายได้ตามแผนที่ก าหนด  

๘.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ  

๘.๓ กระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบ 
วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทาง ๑   ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานเพ่ือรองรับการปฏิรูป  
๑ จัดตั้งคณะกรรมการปรับบทบาท

และโครงสร้างองค์กร ปลัด พน. 
ประธาน ชธ. เลขานกุารฯ 

                    ชธ.   มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร
ด้านพลังงานเพื่อ
รองรับการปฏิรูป 

หน่วยงานใหม่เร่ิม
ด าเนินการปีงบ ๒๕๖๓ 

๒ ยกร่างบทบาทและโครงสร้างที่
ปรับปรุง 

                    ชธ.   
 

 

๓ ประชุม/รับฟังความคิดเห็น                     ชธ.     

๔ ด าเนินการตามกระบวนการเสนอ
กฎกระทรวง 

                    ชธ.   
 

 

๕ ขออัตราก าลัง/งบประมาณ
เพิ่มเติม 

                    ชธ.   
 

 

๖ หน่วยงานเร่ิมด าเนินงานจริง                     ชธ.      

แนวทาง ๒ สร้างกติกา (Code of Conduct) เพ่ือก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏบิัติ 
๑ จัดตั้งคณะกรรมการโดยมี

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น
ประธานผู้แทน สป. เลขานกุาร 

                    ทุกกรม   มีการด าเนินงาน
ตาม COC และมี
การติดตาม
ประเมินผล
ภายใน  

มี Code of Conduct ๑ 
ฉบับ 

๒ ยกร่างกติกา (Code of 
Conduct) 

                    ทุกกรม       

๓ ประชุม/รับฟังความคิดเห็น                     ทุกกรม       

๔ ปรับกติกาตามผลรับฟังความเห็น                     ทุกกรม       
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 กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิด 

ชอบ 
วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ น ากติกา (Code of Conduct) 
ไปออกเป็นระเบียบลงนามโดย 
รมว.พน.  และด าเนินการ 

                    ทุกกรม         

แนวทาง ๓  ปรับลดระยะเวลาการอนุมัติ/อนุญาต 
๑ ปรับแก้ พรบ. ประกอบกจิการ

พลังงานให้ ส านักงาน กกพ.  
ออกใบอนุญาตการประกอบ
กิจการพลังงานได้เองโดยไม่ต้อง
ขอความเห็นจากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ภายใต้กฎหมายอื่น 
(อาทิ พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕       
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ แก้ไขลา่สุด ถึง ฉบบัที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรบ. การพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕)   

                    ส านักงาน 
กกพ. 
กพร. 
กรอ. 
มท. 
พพ. 

  ให้บริการ OSS 
ภายในป ี๒๕๖๓ 

มีการปรับแกพ้รบ. ประกอบ
กิจการพลังงานให้ 
ส านักงาน กกพ. ตรวจ
ประเมินเพื่อออกใบอนุญาต
ได้เอง ภายใน ๑ ปี และมี
การเตรียมการเพื่อให้
สามารถให้บริการได้ภายใน 
๒ ปี  

๒ ส านักงาน กกพ. ออกระเบยีบ
ที่ว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อ
ออกใบอนุญาตเอง  

                    ส านักงาน 
กกพ. 
กรอ. 
มท. 
พพ. 

      

๓ น าความเห็นไปปรับปรุงและ
ประกาศใช ้

                    ส านักงาน 
กกพ. 

      

๔ ของบประมาณ/สรรหาบุคลากร                     ส านักงาน 
กกพ. 

      

๕ ส านักงาน กกพ. เร่ิมด าเนินการ
อนุมัติอนุญาตได้เอง  

                    ส านักงาน 
กกพ. 

       

๖ การปรับกระบวนการจัดท าและ
อนุมัต ิ SEA EIA EHIA  

                     
รัฐบาล 
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การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑  เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน   

๑.๒  เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้าน
พลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

  จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใน ๒ ปี ภายในกระทรวงพลังงาน     

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑ มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงานภายใน ๒ ปี 

๓.๒ เกิดเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐหรือเชื่อมโยงระบบ IT 
กับหน่วยงานภายนอกภายใน ๒ ปี 

๓.๓ เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระภายใน ๕ ปี (*กรณีท่ีมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ ให้กระทรวงพลังงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขอความเห็นชอบ) 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

เนื่องด้วยศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มีภารกิจ
หน้าที่ในการบริการข้อมูลด้านพลังงานให้ทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นบริการสาธารณะและไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร ดังนั้น งบประมาณ
ของศูนย์ฯ จะมาจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 

 



๒๙ 
 

 

ตารางท่ี  1 แสดงการประมาณการงบประมาณศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

หน่วย : ล้านบาท 
ปีท่ี งบบุคลากร งบระบบสารสนเทศ งบด าเนินงาน/

รายจ่ายอ่ืน 
รวม 

๑ ๑๖ ๑๕ ๓๐ ๖๑ 
๒ ๑๖ ๘๐ ๒๐ ๑๑๖ 
๓ ๓๓ ๗๐ ๒๐ ๑๒๓ 
๔ ๓๓ ๓๐ ๒๐ ๘๓ 
๕ ๓๓ ๓๐ ๒๐ ๘๓ 

๕. หลักการเหตุผล 

ปัญหาเรื่องพลังงานในประเทศไทยปัญหาหนึ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ การขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงาน และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้ทุกภาคส่วนสามารถที่จะสืบค้น
และเข้าถึงข้อมูลพลังงานจากแหล่งต่างๆ ได้ง่ายรวมถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลใน Social 
Media ต่างๆ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐมีการน าเสนอข้อมูลพลังงานส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอข้อมูลอย่าง
เป็นทางการในเชิงวิชาการและเชิงสถิติซึ่งยากแก่ประชาชนทั่วไปที่จะท าความเข้าใจกับข้อมูลและตัวเลขต่างๆ 
ในทางกลับกันการน าเสนอข้อมูลใน Social Media เป็นการน าเสนอในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ง่ายต่อการ
เข้าใจและมีวิธีการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสะดวก ท าให้ข้อมูลพลังงานใน Social Media ได้รับความ
นิยมจากประชาชนทั่วไป 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากใน
ปัจจุบัน ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศต้องมีขอบเขตและช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน มีการเผยแพร่
ตรงตามก าหนดเวลา มีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือตอบสนอง
กับความต้องการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแลและก าหนดนโยบายของภาครัฐ การวางแผนธุรกิจ
ของภาคเอกชน การศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานของ
สังคม โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ดังนั้น เพ่ือที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานรวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้เป็นไปตามหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล ใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน และพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการข้อมูลพลังงานเพ่ือให้บริการแก่ทุกภาคส่วน จึงควรที่จะจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ที่มีภารกิจหน้าที่ในการ 
วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบาย     
วางแผนการธุรกิจ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 



๓๐ 
 

 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
ของประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 

 

รูปที่  7 กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

๖.๑  การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน 

๖.๑.๑ สภาพปัญหา ในกระบวนการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน พบว่า
ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความซับซ้อนและ
เขา้ใจได้ยากของข้อมูลพลังงาน ท าให้ในหลายกรณีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งส่งผลถึงความน่าเชื่อถือต่อ
ข้อมูลพลังงานที่มีการรายงานและการด าเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลด้าน
พลังงานในบางเรื่องสามารถพัฒนาจากในปัจจุบัน อาทิ การเก็บข้อมูลทางด้าน Demand Side  

๖.๑.๒ แนวทางการด าเนินการ การแก้ไขปัญหาในส่วนของความสมบูรณ์ของข้อมูลเห็นควร
ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาฐานข้อมูลในปัจจุบันว่ามีข้อมูลส่วนใดบ้างที่สามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเห็นควรให้จัดท าแผนในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงาน นอกจากนั้นกระทรวงพลังงานจะต้องพิจารณาจัดท ามาตรฐานข้อมูลด้าน
พลังงานภายในกระทรวงพลังงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน 



๓๑ 
 

 

๖.๒  การสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับประชาชน 

๖.๒.๑ สภาพปัญหา ในปัจจุบันประชาชนได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงานจาก
หลากหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งเป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน บิดเบือน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสังคม รวมถึงยังขาดบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน ที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

๖.๒.๒ แนวทางการด าเนินการ ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ บุคลากรของ
ศูนย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานและข้อมูลพลังงานเป็นอย่างดี และต้องมีการวิเคราะห์
ความต้องการและสภาพของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือให้สามารถออกแบบการสื่อสารที่เหมาะกับประชาชนแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการจัดท าบทวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกของประเด็นด้านพลังงานให้แก่สาธารณะ 

๖.๓ การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานกับหน่วยงานภายนอก 

๖.๓.๑ สภาพปัญหา ข้อมูลด้านพลังงานบางส่วนมีการเก็บโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งปัจจุบันถึงแม้
มีการจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงพลังงาน แต่ก็ยังมิได้มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศจากฐานข้อมูลให้เกิดการ
น าเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติ จึงต้องมีการวางระบบเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
จากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ไ ด้
อย่างทันท่วงท ี

๖.๓.๒ แนวทางการด าเนินการ ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานจาก
หน่วยงานภายนอกอาจพิจารณาด าเนินการได้ใน ๒ รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงด้วยระบบ IT (Web Service) 
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกมายังฐานข้อมูลของกระทรวงพลังงาน หรือการเชื่อมโยงผ่านฐานข้อมูล
กลางของรัฐบาล 

ตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของท้ัง ๒ วิธีที่เสนอแนะ 
แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย 

การเชื่อมโยงผ่านฐานข้อมูลกลาง
ของรัฐบาล 

หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ท าให้
ไม่ต้องมีความซ้ าซ้อนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
รายละเอียดครบถ้วนตามความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงาน 

การเชื่อมโยง Web service กับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก
รายหน่วยงาน 

หน่วยงานก ากับดูแลสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบรูณ์ตามวัตถุประสงค์ 

หน่วยงานภายนอกไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ และมีค่าใช้จ่ายสูง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งบุคลากรต้องมีความ
เชี่ยวชาญในมาตรฐานต่างๆ 

 



๓๒ 
 

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 

๗.๑.๑ การพิจารณาจัดท ามาตรฐานกลางของข้อมูลพลังงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดเก็บและจัดท าข้อมูลสถิติพลังงาน มีการใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการด าเนินการด้าน
ข้อมูลพลังงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป 

๗.๑.๒ การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน ข้อมูลพลังงานที่ได้มี
การจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานให้ด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และอีกประเด็นที่มีความส าคัญก็คือในส่วนของการใช้ข้อมูลพลังงานเพ่ือการก าหนด
นโยบายด้านพลังงาน ซึ่งการก าหนดนโยบายจะท าได้แม่นย าขึ้นหากข้อมูลมีความละเอียดขึ้น ซึ่งกระทรวง
พลังงานอาจน าผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้เคยท าไว้มา
ประกอบการพิจารณาพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องปรับปรุ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๗.๒  การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

ในด้านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล กลไกการเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องด้วย
นโยบายของรัฐบาลจะมุ่งไปสู่รับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะพัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลพลังงานให้มีลักษณะเป็น Cyber Based ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความ
เชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ใน ๒ แนวทาง 

๗.๒.๑ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล 

๗.๒.๒ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  

  ในข้อเสนอการปฏิรูปนี้จะใช้แนวทางตามข้อเสนอของ สปท. ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
หน่วยราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพ่ือให้มีการส่งข้อมูลให้กันได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามหาก
ในช่วงเวลาที่จะมีการด าเนินการ รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลกลางของ
รัฐบาล เห็นควรให้พิจารณาเพ่ือประเมินว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการ
เข้าถึงข้อมูล รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการศึกษาเพ่ือแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถท าให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เพ่ิมเติมในขั้นตอนนี้ด้วย   

๗.๓  การด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

๗.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน  ศูนย์ฯ จะมี
สถานะเป็นหน่วยงานบริการภายในของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงาน แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังเช่นในกรณีขององค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจ 



๓๓ 
 

 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะท าการศึกษารูปแบบของหน่วยงานดังกล่าว โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงพลังงานเพ่ือเติมเต็มศักยภาพเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดท า
ประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ การจัดท าและเผยแพร่สถิติข้อมูล 
และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่ข้ อมูลพลังงานแก่ภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป   

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของศูนย์ฯ อาจมีการให้ข้าราชการของกระทรวงพลังงานมา
ปฏิบัติงานให้กับศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว และจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล
สถิติพลังงาน มาตรฐานข้อมูลพลังงาน โมเดลพลังงาน การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงาน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพ่ิมเติมโดยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน ประมาณ ๔๐ คน 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 
(๒) ฝุายพัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพลังงาน จ านวนบุคลากร ๘ ต าแหน่ง 
(๓) ฝุายข้อมูลสถิติพลังงาน จ านวนบุคลากร ๘ ต าแหน่ง 
(๔) ฝุายวิเคราะห์และคาดการณ์พลังงาน จ านวนบุคลากร ๘ ต าแหน่ง 
(๕) ฝุายมาตรฐานข้อมูลและค่ากลาง จ านวนบุคลากร ๔ ต าแหน่ง 
(๖) ฝุายประสานงานและการเผยแพร่ จ านวนบุคลากร ๕ ต าแหน่ง 
(๗) ฝุายอ านวยการ จ านวนบุคลากร ๕ ต าแหน่ง 

 ๗.๓.๒  การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้
กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะประเมินว่าศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
สามารถท าหน้าที่ได้ตามผลที่พึงประสงค์จากแนวคิดในการปฏิรูป โดยควรมีการประเมินในมิติการด าเนินการ
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

(๑) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ได้อย่าง
ทันท่วงที  

(๒) บทบาทการเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและประสานงานข้อมูลพลังงาน การจัดท า
มาตรฐานข้อมูลพลังงาน การตรวจสอบ ทวนสอบ และการรายงานข้อมูลพลังงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ 

(๓) บทบาทการเป็นหน่วยงานพัฒนาโมเดลและระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานเพ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและคาดการณ์พลังงาน 

(๔) บทบาทการเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รายงานข้อมูลสถิติพลังงานและรายงานผล
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน  

โดยหากผลการประเมินโดยกระทรวงพลังงานสรุปได้ว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ ภายใต้กระทรวง
พลังงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถให้ศูนย์ฯ ด าเนินการต่อ
ภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในกรณีที่ผลการประเมินเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวไม่สามารถบรรลุ
บทบาทหน้าที่ข้างต้นได้ก็เห็นควรแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ 
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๗.๓.๓ การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ หากผลการ
ประเมินเห็นสมควรให้แยกศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอก ต้องด าเนินการจัดท ากฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดย
อาจด าเนินการในลักษณะการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยให้ศูนย์ฯ รับข้อมูล
พลังงานจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือน าไปศึกษาจัดท าบทวิเคราะห์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
โดยก าหนดให้จัดท ากฎหมายและกฎระเบียบให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และศูนย์ฯเริ่มด าเนินการได้ภายใน         
ปี ๒๕๖๖ 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และทันต่อ
สถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่ทันสมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูลที่
โปร่งใส มีความแม่นย าถูกต้อง เข้าใจง่าย เชื่อถือได้และใช้อ้างอิงได้ และสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว ก็จะท าให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะน ามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้การที่ภาคเอกชนต่างๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

๘.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ  การ
พัฒนาให้บุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ด้าน
พลังงานด้วยสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะท าให้ประเทศสามารถก้าวทันสถานการณ์ด้าน
พลังงานของโลก และสามารถเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่ผู้วางนโยบายด้านพลังงาน ใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จากข้อมูล การ
วิเคราะห์ในเชิงลึก และการคาดการณ์อย่างแม่นย า  

๘.๓ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการสนองความต้องการประชาชนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดยภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
พลังงาน และข้อมูลระหว่างกระทรวง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในต้นแบบของการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Government) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผ่านกระบวนการให้บริการที่ประชาชนต้องการ



๓๕ 
 

 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ ประเมินฐานข้อมลูด้าน
พลังงานในปจัจุบัน และ
พัฒนาฐานข้อมลูให้มี
ความสมบรูณ ์

                    สนพ.   ฐานข้อมูลพลังงานมี
ความสมบรูณ์และมี
มาตรฐานเดียวกัน 

การพัฒนาฐานข้อมูล
พลังงาน 

๒  ด าเนินงานเชื่อมโยงกับ 
Big Data  หรือ
เชื่อมโยงระบบ IT กับ
หน่วยงานภายนอก 

                    สนพ.   เกิดการเชื่อมโยงระบบ
ภายใน ๒ ปี 

ความพร้อมในการ
เชื่อมโยงระบบ 

๓ ศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมาย
ที่ท าให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

                    สนพ.   เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
พลังงานได้อย่างสมบูรณ ์

มีผลการศึกษาแกไ้ข
กฎหมาย เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสมบรูณ ์

๔ จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในกระทรวงพลังงาน 

                    สนพ.   จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายใน และเริ่ม
ด าเนินการได้ในปี 
๒๕๖๒ 

การจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายในกระทรวง
พลังงาน 

๕ ศึกษารูปแบบองคก์รและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนยฯ์  ที่อยูภ่ายใต้
กระทรวงพลังงาน 

                    สนพ.   มีผลการประเมินภายใน
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

การประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ใน
กระทรวงพลังงาน 

๖ กรณผีลประเมนิเหน็ควร
ให้แยกออกจาก พน. ให้
ยกรา่งกฎหมายและ
ระเบยีบเพื่อด าเนนิการ
จัดตั้งศนูย์ตอ่ไป 

                    สนพ.   จัดท ากฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ภายในปี ๒๕๖๕ และ
ศูนย์ฯ สามารถเริ่ม
ด าเนินการปี ๒๕๖๖  

 



๓๖ 
 

 

การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑  หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลในการด าเนินการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนใน
การก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่
ส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การพัฒนาโรงไฟฟูา และสร้างความ
ตระหนักกับประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญด้านพลังงาน 

๑.๒  องค์กรพัฒนาเอกชนมีธรรมาภิบาลขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานของการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

๑.๓  ผู้ประกอบการมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ตลอดจนมีการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ด าเนินการปฏิรูปการก าหนดนโยบายและเริ่มน าไปสู่ปฏิบัติได้ตั้งแต่ปีแรก 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑  สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายพลังงานประเทศ โดยจัดตั้ ง      
คณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมภายใน   ๑ ปี 

๓.๒  สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการก าหนดพื้นที่ตั้งโครงการลงทุนด้านพลังงาน   ขนาด
ใหญ่ โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี 

๓.๓  สร้างระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน โดยก าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ 
หรือน าร่องอย่างน้อย ๒ เรื่อง ใน ๑ ปี  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

เป็นการด าเนินการเชิงนโยบายไม่ใช้งบประมาณ  



๓๗ 
 

 

๕. หลักการเหตุผล 

จากปัญหาความขัดแย้ง ไม่ไว้วางใจและไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินนโยบายและการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กับภาครัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด   
โดยปัญหาดังกล่าวยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดทั้งการเปิด
เวทีเพ่ือสร้างความเข้าใจ การจัดตั้งกรรมการไตรภาคีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ แต่ส าหรับด้านพลังงานที่
ผ่านมาถือได้ว่าการแก้ปัญหายังไม่ประสบความส าเร็จ  โดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลต้องยุติโครงการส าคัญที่มี
ผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อาทิ การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  การพัฒนาโรงไฟฟูา เป็นต้น    

ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาทบทวนกระบวนการด าเนินการพัฒนาด้านพลังงานของ
ประเทศทั้งระบบ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งต่างๆ ของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ตลอดจนทบทวนผล
การศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในด าเนินการของทุกองค์กร โดยมุ่งเน้นสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการก าหนดการพัฒนา เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของ
ประเทศเป็นไปอย่างมเีอกภาพบนพ้ืนฐานการยอมรับร่วมกัน 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

กระบวนการด าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ๓ กระบวนการ   
ซึ่งมีการด าเนินการ ปัญหาที่เกิดข้ึน และข้อเสนอแนวทางด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 



๓๘ 
 

 

 

รูปที ่8 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

๖.๑ การก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงาน  
 ๖.๑.๑  การก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานและผู้รับผิดชอบ  การก าหนด

นโยบายด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศทั้งด้านการจัดหาพลังงาน การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน  การก ากับดูแลกิจการและราคาพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

(๑)  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.)  ด า เนินการภายใต้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงาน 
สนับสนุน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ 

(๒)  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) แต่งตั้งโดย กพช. ท าหน้าที่ใน
การเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนามาตรการด้านพลังงาน เสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ด้านราคาพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ กพช. มอบหมาย 

(๓)  คณะกรรมการปิโตรเลียม  ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการ
อนุมัติ อนุญาตเรื่องต่างๆ ส าหรับการด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด 



๓๙ 
 

 

(๔)  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ท าหน้าที่ก ากับกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เพ่ือพิจารณาหรือกระท าการอย่างใดตามที่ กกพ. มอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมาจะก าหนดอ านาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการที่ตั้งตามความจ าเป็นตามภารกิจก ากับกิจการพลังงานที่มีอยู่    

(๕)  คณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  ด าเนินงานจัดหาเงินมาให้กองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงไปชดเชยราคาน้ ามัน  เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน 

(๖)  คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.  ๒๕๓๕ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย 
ค าแนะน าหรือความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น   

๖.๑.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) ภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายตั้งแต่ต้น  การที่ภาค
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการวางนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานของภาครัฐ   โดยเห็นว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มการเมืองและข้าราชการประจ าเป็นหลัก ท าให้การรับรู้ใน
การก าหนดนโยบายกระจุกตัวอยู่เฉพาะในส่วนของผู้บริหารรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ภาค
ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานระดับปฏิบัติการมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งการขาดการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายตั้งแต่ต้น ส่งผลให้การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไม่สะท้อนประเด็นปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้การด าเนินนโยบายพลังงานของภาครัฐไม่เป็นไปตามเปูาหมายกระทบต่อความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศในที่สุด  

 (๒) ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเป็นคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่ห้ามข้าราชการระดับสูงที่ มีหน้าที่ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด เข้าไปด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทใน
เครือของรัฐวิสาหกิจนั้น แต่ภาคประชาชนก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากขัดแย้งกันระหว่างการท าหน้าที่ออก
นโยบาย ควบคุม ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะกับการท าหน้าที่กรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่ง
ต้องด าเนินการโดยค านึงถึงการแสวงหาก าไรแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจและอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น ความเชื่อว่าข้าราชการอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การเป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นการ
ก าหนดนโยบายภาครัฐ       

๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย  การปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ
อย่างเป็นทางการและการก าหนดนโยบายเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ อาทิ การลดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนในการเป็นคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  และการด าเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่าย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries 
Transparency Initiative: EITI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ส่งเสริมด้านความโปร่งใส และการบริหาร



๔๐ 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเป็นกลไกในการตรวจสอบของภาค
ประชาชน เป็นต้น 

๖.๒ การออกมาตรการ การก ากับกิจการ และการอนุมัติลงทุนพัฒนาโครงการ 

๖.๒.๑ การด าเนินการและผู้รับผิดชอบ การก าหนดนโยบาย การออกมาตรการ การก ากับ
กิจการพลังงานและการอนุมัติลงทุน เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย  

(๑)  คณะกรรมการ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)   

(๒)  หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  

(๓) หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๔)  รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การ
ไฟฟูานครหลวง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

(๕)  ผู้ประกอบการที่ลงทุนพัฒนาโครงการ อาทิ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจไฟฟูา 
ธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน  

๖.๒.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑)  โครงการลงทุนขนาดใหญ่มีปัญหาการคัดค้าน  ก่อสร้าง เนื่องจากขาดการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่ตั้งแต่ต้น  โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงไฟฟูาขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปัญหา พบว่า การจัดตั้งโรงไฟฟูาในปัจจุบันมีการเปิดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น  
และที่ผ่านมาประชาชนในพ้ืนที่ก็ยังไม่ยอมรับ EIA/EHIA ดังกล่าว ประกอบกับการสร้างความรับรู้จากกลุ่ม
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่พร้อมที่จะร่วม
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟูากับกลุ่ม NGOs โดยข้อจ ากัดส าคัญที่น าไปสู่ปัญหาการคัดค้านจากภาคประชาชน 
ประกอบด้วย การขาดกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองพ้ืนที่โดยความเห็นชอบประชาชนตั้งแต่ต้น   

(๒)  ขาดการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  นอกจากการ
ขาดการยอมรับของภาคประชาชนแล้ว การด าเนินการที่ผ่านมากระทรวงพลังงานยังขาดความร่วมมือจาก
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในจัดเตรียมพ้ืนที่และสนับสนุนการพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหาก        
กระทรวงพลังงานไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ก็จะไม่สามารถด าเนินการ
ไดพั้ฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด   

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะในกระบวนการ
ลงทุนพัฒนาโครงการที่ถูกต่อต้านอันเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นและขาด
การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการลงทุน เห็นควรต้องก าหนด
แนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดการพัฒนาโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ ก าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม   



๔๑ 
 

 

๖.๓ การด าเนินการพัฒนาโครงการ   

๖.๓.๑  การด าเนินการและผู้รับผิดชอบ การพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย  

(๑) หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  

(๒) รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค          
การไฟฟูานครหลวง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

(๓) ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน  อาทิ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจไฟฟูา          
ธุรกิจน้ ามัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน 

6.3.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑)  รัฐก าหนดผลตอบแทนให้ชุมชนในอัตราที่ไม่เหมาะสม โดยเห็นควรกระจาย
ผลประโยชน์ให้ประชาชนในอัตราหรือรูปแบบที่สอดคล้องความต้องการ และเป็นธรรม อาทิ การจัดสรร
ค่าภาคหลวงให้ถึงชุมชน   

(๒)  ผู้ประกอบการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม หรือไม่ได้ดูแลชุมชน
โดยรอบ  ผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  แบ่งเป็น ๓  เรื่องหลัก คือ ผลกระทบจากมลพิษ   
ส่งผลต่อสุขภาพ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคเกษตร  และผลกระทบการแย่งแหล่งน้ า 
ทั้งแหล่งน้ าชลประทาน/น้ าอุปโภค บริโภค  ซึ่งประชาชนมักจะร้องเรียนต่อเจ้าของโครงการ แต่หลายครั้ง
เจ้าของโรงงานไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่สามารถชดเชยในระดับที่ประชาชนพึงพอใจ 
ทั้งนี้ เพราะรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งอาจล่าช้า รวมทั้งการก าหนดการเยียวยา/ชดเชยไม่เป็นที่ยอมรับด้วยกัน
กับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  

(๓)  NGOs ให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์กระทบต่อความเชื่อม่ันประชาชน  การให้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของ  NGOs  บางกลุ่มไม่ครบถ้วน คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สร้างความกังวลให้กับประชาชน
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีพิสูจน์ไม่ได้ กระทบต่อความเชื่อมั่นประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ 

6.3.3 ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย ปฏิรูปการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา
โครงการให้ประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ  การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ถึงชุมชน  และการสร้างธรรมาภิบาลทั้งกลุ่ม 
NGOs ในการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างธรรมาภิบาลผู้ประกอบการในการเปิดเผยข้อมูลและด าเนินกิจกรรมกับ
ชุมชน 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ แนวทาง ๑ ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็น
ทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม 

๗.๑.๑  การก าหนดทางเลือกการด าเนินการ  คณะกรรมการได้ทบทวนรูปแบบที่
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ น าเสนอโดย
พิจารณาเปรียบเทียบ ๒ ทางเลือก คือ  

(๑)  ทางเลือกที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมภายใต้ กพช. ๑ คณะ 
เพ่ือเปิดช่องทางการสื่อสารทางตรงระหว่าง กพช. กับภาคประชาสังคม 

(๒)  ทางเลือกที่  ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคมภายใต้ค าสั่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  สามารถด าเนินการได้เร็ว และคณะกรรมการฯ เข้าใจภาพรวมการก าหนด
นโยบายเนื่องจากสามารถให้ค าแนะน าได้หลายคณะกรรมการของ พน.  และมองเห็นความเชื่อมโยงเชิง
นโยบายของการพิจารณาของคณะกรรมการทุกชุด 

โดยคณะกรรมการปฏิรูปฯ เห็นชอบให้ด าเนินการตามทางเลือกที่ ๒ แต่ทั้งนี้ เห็นควรให้
การด าเนินการค านึงถึงข้อจ ากัดที่จะเกิดข้ึนไปพร้อมกัน อาทิ คุณสมบัติคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
กว้างหลากหลาย  ความยากที่จะคัดเลือกตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่แม้คณะกรรมการภาคประชาสังคมจะไม่มีอ านาจตัดสินใจ 
แต่การให้ความเห็นจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในนโยบายที่รัฐบาลก าหนด  

๗.๑.๒ แนวทางด าเนินการ  

(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม ด าเนินการภายใต้ค าสั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อการด าเนินการ
ของคณะกรรมการต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน ศึกษาและเสนอแนะในเชิงนโยบายหรือการก ากับดูแล เพ่ีอ
เสนอมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภาคประชาชนและภาคผู้ประกอบการ 

(๒)  โครงสร้างกรรมการ  คณะกรรมการแต่ละชุด มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสีย 
(Stakeholders)  สามฝุาย คือ (๑)  ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน  (๒)  ตัวแทนองค์กรผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายพลังงาน 
(๓) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ ต้องมีการนิยามกลุ่มของทั้งสามฝุายให้ชัดเจน เช่น การ
จัดกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการจ าหน่ายและผลิตพลังงาน กลุ่มผู้อาจไดร้ับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมถึง
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีสถานะตามกฎหมายรองรับ  กลุ่มธุรกิจที่เป็นองค์กรตัวแทนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
พลังงาน นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยจ านวนและการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการดังกล่าว  

(๓) อ านาจหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานต่อการด าเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายและรับทราบปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ     



๔๓ 
 

 

(๔) องค์ประกอบและหน้าที่คณะกรรมการสรรหา  ให้มีคณะกรรมการสรรหาซึ่ง
ประกอบไปด้วยกรรมการจากแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 

๑) ผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน มีสัดส่วน ๓ คน คัดเลือกจากองค์กรต่างๆ คัดเลือก
กันมา ได้แก่ องค์กรของผู้บริโภค องค์กรผู้ใช้พลังงานหรือผู้ศึกษาวิจัย  องค์กรภาคประชาชน เป็นต้น  

๒) ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายพลังงาน มีสัดส่วน ๓ คน คัดเลือกจากภาคเอกชน เช่น      
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร และสมาคมต่างๆ ที่
เกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายโดยตรง เป็นต้น 

๓) ภาควิชาการมีสัดส่วน ๓ คน คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีการสอนและ
การวิจัยด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 

๔) กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านพลังงานแต่ละ
ชุด เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสรรหา มีสัดส่วนจ านวน ๒ คน  

โดยให้คณะกรรมการสรรหาไปก าหนดวิธีการได้มาของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเปิด
โอกาสให้สมัครหรือเสนอชื่อเป็นการทั่วไป 

๗.๒ แนวทาง ๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยก าหนดกลไกการจัดตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน   

๗.๒.๑  กระบวนการพัฒนาโรงไฟฟูาและปัญหาที่เกิดขึ้น  จากการศึกษากระบวนการพัฒนา
โรงไฟฟูา พบว่า เปิดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับประชาชนผ่านการจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น   

 

 
    
 
 
 
   ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

รูปที่ 9 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา 



๔๔ 
 

 

๗.๒.๒   ทางเลือกในการแก้ปัญหา 

ตารางท่ี  3 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกระบวนการจัดตั้งโรงไฟฟูาแบบเดิมกับข้อเสนอก าหนดพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

กระบวนการ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียทางแกป้ัญหา บทสรุป 

ข้อดี ข้อเสีย 

๑. การจดัตั้งโรงไฟฟูาตาม
กระบวนการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 พื้นที่เพ่ือจัดตั้งโรงไฟฟูามี
ความเหมาะสมด้าน
เทคนิค/วิศวกรรม ส่งผล
ให้ต้นทุนในการผลิต
เหมาะสม น าไปสูร่าคาค่า
ไฟฟูาที่เหมาะสม 

 เกิดปัญหาการคดัค้านจากภาค
ประชาชน ท าให้เกิดความไม่
แน่นอนในการจัดตั้งโรงไฟฟูา
ตามแผน PDP ซึ่งกระทบต่อ
ความมั่นคงพลังงาน 

วิธีการใหม่ประชาชน
ต้องรับภาระค่าไฟฟูา
แพงขึ้น  แต่จะเกิด
ประโยชน์มากกว่าวิธี
เดิมและลดปัญหาการ
ต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟูาได้  ในขณะที่ 
การใช้วิธีเดิมอาจส่งผล
ให้ไม่สามารถสร้าง
โรงไฟฟูาได้เลยซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสยีกับ
ประเทศมากกว่า  

๒.  ก าหนดพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

 โครงการได้รบัการ
ยอมรับจากประชาชน 
ส่งผลใหส้ามารถจัดตั้ง
โรงไฟฟูาและจ่ายไฟได้
ตามแผน PDP ที่ก าหนด 

 ประชาชนต้องรับภาระค่า
ไฟฟูาที่จะแพงขึ้น เนื่องจาก
ที่ดินแพง และอาจต้องลงทุน
เพื่อสร้างสายส่งเพิ่มเตมิ 

 กรณีที่ไม่มีพื้นที่เหมาะสม 
รัฐบาลจะก าหนดพื้นท่ี ลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
จัดตั้งโรงไฟฟูาได ้

           ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

๗.๒.๓   แนวทางด าเนินการ  

(๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล  รัฐบาลก าหนดให้การจัดตั้งโรงไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูา
ขนาดใหญ่ (IPP) และการอนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเงื่อนไขว่า       
พ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่จะเสนอจัดตั้งโรงไฟฟูา จะต้องมีการพิจารณาและด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูา          
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมก่อน ทั้งนี้  การด าเนินงานจะต้องด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมที่ระบุใน ๗.๒.๓ (๒) 

(๒)  แนวทางก าหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม    

1) ขั้นที๑่ จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อด าเนินการ  จัดตั้งคณะอนุกรรมการก าหนด
พ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้ กพช. เพื่อด าเนินการ โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน มี
ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และมีผู้แทนกระทรวงพลังงานและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก ากับการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด พร้อมน าเสนอพ้ืนที่ที่ได้ข้อยุติต่อ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต
ใช้ประกอบการอนุมัติอนุญาต ต่อไป  ทั้งนี้ ภายหลังการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ จะต้องเร่งด าเนินการใน          
๓ เรื่อง ส าคัญ ดังนี้ 



๔๕ 
 

 

 ก าหนดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการออก
ประกาศเชิญชวนและชี้แจงประชาชน   

 ออกประกาศเชิญชวนเสนอพื้นที่มาพิจารณา พิจารณาก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบการการออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอพ้ืนที่มาพิจารณา 

 ศึกษาก าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟูา  แบ่งเป็น ศึกษาก าหนด
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประสานกับจังหวัดที่มีศักยภาพ และ
ศึกษาก าหนดเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในรายละเอียด เพ่ือน ามาใช้ในกรณีที่
ด าเนินการแล้วไม่มีพ้ืนที่เสนอเข้ามา หรือไม่เหมาะสมไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟูาได้จริง รัฐบาลจะต้องพิจารณา  
ผลการศึกษานี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการจัดตั้งโรงไฟฟูา ต่อไป  

๒)  ขั้นที่ ๒ ประสานประชาชนในพื้นที่เปูาหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์และเกณฑ์
การเสนอพื้นที่  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพลังงานจังหวัดประสานจังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดตั้ง
โรงไฟฟูาในเบื้องต้น เพ่ือท าความเข้าใจกับจังหวัดและประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
เกณฑ์การเสนอพ้ืนที่เพ่ือสร้างโรงไฟฟูา   

๓)  ขั้นที่ ๓ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกระบวนการเสนอพื้นที่โดยความสมัคร
ใจอย่างเป็นทางการในระดับจังหวัด จัดสัมมนาชี้แจงสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่                
รับฟังความเห็นประชาชนในระดับจังหวัด    

๔)  ขั้นที่ ๔  ออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเสนอพื้นที่เข้ามาโดยความสมัครใจ 
คณะกรรมการออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเสนอพ้ืนที่เข้ามาโดยความสมัครใจ โดยในการออกประกาศจะต้อง
ระบุเกณฑ์ที่ส าคัญ อาทิ  ความเหมาะสมทางเทคนิคเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้จังหวัดและประชาชนจัดท าข้อเสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ต้องการเพ่ิมเติม
ด้วย ตลอดจนระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอและคัดเลือกพ้ืนที่ โดยครอบคลุมทั้งขั้นตอน
การด าเนินการและคุณสมบัติของผู้มีส่วนร่วม  

๕)  ขั้นที่ ๕ ส่งประกาศให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดเพื่อด าเนินการแจ้งต่อ
ประชาชนให้รับทราบโดยทั่วไปทั้งจังหวัด ภายหลังการออกประกาศฯ แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ จะส่ง
ประกาศให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัดเพ่ือด าเนินการแจ้งต่อประชาชนในทุกจังหวัดให้รับทราบ
โดยทั่วไปทั้งจังหวัด     

๖)  ขั้นที่ ๖  จังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ ก าหนดวิธีปฏิบัติ รวบรวมพื้นที่ที่มี
ความพร้อมจากจังหวัด จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ที่มีตัวแทนทั้งจากข้าราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน ก าหนดวิธีปฏิบัติในการรวบรวมพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนและพ้ืนที่
โดยรอบ โดยกรณีการรวมพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จะประสานประชาชนเพ่ือรวบรวมพ้ืนที่แปลงใหญ่และต่อรอง
ราคา ตลอดจนรับรองพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และในกรณีการรวมพ้ืนที่ของรัฐหรือพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์หรือที่ราชพัสดุ จังหวัดจะจัดท าบัญชีรวบรวมพ้ืนที่น าเสนอ  และยังสามารถเสนอพ้ืนที่อ่ืน
เพ่ิมได้ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่ทหาร เป็นต้น  ทั้งนี้ ประชาชนที่เสนอพ้ืนที่สามารถระบุความต้องการ    
สิทธิประโยชน์หรือการขอรับสนับสนุนมาพร้อมกันได้ โดยคณะกรรมการระดับพ้ืนที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเสนอดังกล่าวของประชาชนว่ามีความซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาโครงการของภาครัฐ หรือท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว
หรือไม่ ก่อนพิจารณารับรองพ้ืนที่ดังกล่าว  



๔๖ 
 

 

     กรณีพ้ืนที่ที่มีความพร้อม มีพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ของรัฐ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ทหาร ที่ต้องมีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่และ/หรือเพิกถอนพ้ืนที่ตามกฎหมาย
จากหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต ให้คณะกรรมการระดับพ้ืนที่แจ้งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบพ้ืนที่และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตพิจารณาด าเนินการอนุมัติ/อนุญาตให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖๐ วัน 

๗)  ขั้นที่ ๗ คณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่ไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมายต่างๆ รับรอง และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ  คณะกรรมการระดับพื้นที่ตรวจสอบว่าพ้ืนที่ที่รวบรวม
มาไม่ใหข้ัดหรือแย้งต่อกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๘)  ขั้นที่ ๘ พิจารณารับรองพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาพ้ืนที่ที่เสนอจาก
จังหวัด โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ความเหมาะสมด้านเทคนิค เกณฑ์การยอมรับของประชาชน 
และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น  

๙)  ขั้นที่ ๙ น าเสนอ กบง.  และ  กพช. พิจารณา  คณะอนุกรรมการฯ น าเสนอพ้ืนที่ที่
ได้รับการรับรองให้ กบง. และ กพช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่เพ่ือจัดตั้งโรงไฟฟูา 

๑๐)  ขั้นที่ ๑๐ เสนอพื้นที่ให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตใช้ประกอบการพิจารณา  
คณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบพ้ืนที่   เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตการจัดตั้งโรงไฟฟูา ต่อไป   

หากรัฐบาลด าเนินการตามแนวทางนี้ กระบวนการชี้แจงท าความเข้าใจ รวบรวมรับรอง
พ้ืนที่ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี การจัดซื้อที่ดิน จัดท า EIA/EHIA การขออนุมัติโครงการใช้เวลาประมาณ ๓ ปี 
ดังนั้น หากรัฐบาลด าเนินการตามข้อเสนอนี้ในกลางปี ๒๕๖๑ จะสามารถคัดเลือกพ้ืนที่ได้ในปี ๒๕๖๓ ก่อสร้าง
และจา่ยไฟประมาณปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ 



๔๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  10 แนวทางก าหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

1. จัดต้ังคณะอนุกรรมการก าหนดพ้ืนที่ต้ังโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้ กพช.  
 ก าหนดสิทธปิระโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 
 เกณฑ์ (Criteria) การคัดเลือกพื้นที่ ส าหรับใช้ประกอบการออกประกาศเชิญชวนประชาชนเสนอพื้นที ่   
 ศึกษาก าหนดพื้นที่มีศักยภาพในการจัดตั้งโรงไฟฟูาในเบื้องต้น 

3. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจการเสนอพื้นที่โดยความสมัครใจอย่างเป็นทางการในจังหวัด 

2. ประสานประชาชนพ้ืนที่เปูาหมายพิจารณาสิทธิประโยชน์และเกณฑ์เสนอพ้ืนที่ (ปชช.เสนอสิทธปิระโยชน์เพิ่มเตมิได้) 

  

4.  ออกประกาศเชิญชวนให้จังหวัดเปูาหมายเสนอพ้ืนที่เข้ามาโดยความสมัครใจ   

 

8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองพ้ืนที่ (เกณฑ์ทางเทคนิคเบื้องต้น การยอมรับประชาชน เอกสารสิทธิ์)
ที่ดิน 

 9. น าพ้ืนที่ที่รับรองเสนอกับ กบง. และ  กพช. พิจารณา 

 
10. หน่วยงานอนมุัติ/อนุญาตรับทราบใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

 

5. ส่งประกาศให้ มท. ประสานจังหวัดเพ่ือด าเนินการแจ้งต่อประชาชนให้รับทราบ  

6. จังหวัดต้ังคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ ก าหนดวิธีปฏิบัติ  รวบรวมพ้ืนที่ที่มีความพร้อมจากจังหวัด 

 

หากไม่มีพื้นที่เสนอเข้ามาตามกระบวนการ หรือไม่มีพื้นที่ใดที่เหมาะสมในทางปฏบิัติก็จะต้องกลับไปพิจารณาพื้นทีต่ามที่ศึกษา  

 

7. คณะกรรมการระดับพ้ืนที่คัดเลือกพื้นที่ท่ีไม่ขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ รับรอง และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ   

ศึกษารายละเอียด
ก าหนดเขตพื้นที่ที่
เหมาะสมจดัตัง้
โรงไฟฟูา 1-2 ป ี

พ้ืนที่ท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 
จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าเกณฑ์
การรวบรวมพื้นที่ ประสานประชาชน
รวบรวมพื้นที่แปลงใหญ่ ต่อรองราคา 
และพิจารณารับรองพืน้ที ่   

พ้ืนที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
จังหวัดรวบรวมบัญชีรายชือ่พื้นที่เสนอ  
ประกอบด้วย  ทีส่าธารณประโยชน์  
(กรมที่ดิน/กรมการปกครอง ) / ทีร่าช
พัสดุ    กรมธนารักษ์ 

พ้ืนที่อ่ืนเพ่ิมเติม 

 พื้นทีท่หาร 
 พื้นทีน่ิคมอตุสาหกรรม 

ในประกาศต้องมี
เงื่อนไขการจัดตัง้ สิทธิ
ประโยชน์ เกณฑ์การมี
ส่วนร่วมของ ปชช. ใน
การเสนอพื้นที่   

หมายเหตุ : 10 ขั้นตอน ข้างต้น ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมโดยตรงได้ในขั้นตอนที่ 2 – 6  



๔๘ 
 

 

๗.๒.๔  ข้อเสนอการพิจารณาประเด็นที่ส าคัญประกอบการด าเนินการ 

    (๑)  การก าหนดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ควรจะได้รับ  คณะอนุกรรมการฯ ควร
พิจารณาสิทธิประโยชน์ในรูปเม็ดเงินและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เม็ดเงินประกอบการออกประกาศเชิญชวนการ
เสนอพ้ืนที่ของประชาชน โดยสิทธิประโยชน์ในรูปเม็ดเงินที่จะให้จะต้องก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน          
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถพิจารณาผลกระทบต่อค่าไฟฟูาได้ตั้งแต่แรก ในขณะที่สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
เม็ดเงินอาจเปิดกว้างเพื่อให้ชุมชนได้ท าความตกลงกับโรงไฟฟูาได้อย่างเหมาะสมตามบริบทและความต้องการ
ของพ้ืนที่ต่างๆ  อย่างไรก็ตาม อาจมีพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่ควรจะได้รับจากข้อเสนอการ
ปรับปรุงกองทุนพัฒนาไฟฟูาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ หรือตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเสนอ  อาทิ 

๑)  พิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน อาทิ  การลดหย่อนค่าไฟฟูา
ให้แก่ครัวเรือน การตรวจสุขภาพประจ าปีฟรี  และมีแพทย์เฉพาะทางให้การรักษาแนะน า  การจัดสรร
ทุนการศึกษาให้เปล่าให้แก่เยาวชนในเขตพ้ืนที่รอบโรงไฟฟูา ระดับมัธยม ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ/หรือ    
สูงกว่า  โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

๒)   การสนับสนุนแผนการพัฒนาชุมชนระยะยาว  กองทุนควรสนับสนุนแผนที่เกิด
จากความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการการท าประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล โดยแผนนี้เป็น
แผนส าหรับโครงการพัฒนาที่ใช้งบประมาณมากและใช้ระยะเวลาด าเนินการในช่วง ๕ - ๑๐ ปีหรือมากกว่า 
ทั้งนี้ ต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูาในปริมาณที่เหมาะสมของทุกปีเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการตามแผนต่อเนื่องดังกล่าว  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาชุมชนระยะยาว จะสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุผลส าเร็จ    

    (๒)   การก าหนดเกณฑ์การออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเสนอพื้นที่ตั้งโรงไฟฟูา ควร
ตั้งคณะท างานพิจารณาก าหนดเกณฑ์ที่ส าคัญ อาทิ ขนาดของพ้ืนที่  เหมาะสมกับก าลังการผลิตและ
กระบวนการผลิตของโรงไฟฟูา อยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง มีสายส่งไฟฟูา ใกล้แหล่งน้ า การยอมรับของเจ้าของที่ดิน
และประชาชนโดยรอบเป็นพื้นที่ท่ีสามารถด าเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ เป็นต้น  

 ๗.๒.๕ เงื่อนไขความส าเร็จ  

(๑)  ความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการด าเนินการระดับพื้นที่   
ประกอบด้วย การก าหนดให้บรรจุยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและศักยภาพของในการจัดตั้งโรงไฟฟูาลงใน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด   การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ปูองกันการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่มีการรับรองหากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด  และการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(๒)  กลไกการบริหารจัดการที่จัดตั้งขึ้นต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน การจัดตั้ง
กลไกบริหารจัดการควรต้องมีผู้แทนประชาชนและ NGOs ที่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเข้าร่วมด าเนินการ
ตั้งแต่ต้น   โดยหากรัฐบาลเห็นชอบในกรอบการด าเนินการแล้วควรจัดให้มีการจัดระบบคัดสรรผู้แทน
ประชาชน และ NGOs ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมด าเนินการด้วย 

(๓)  การศึกษา Zoning การจัดตั้งโรงไฟฟูาในรายละเอียดต้องแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี  
เพ่ือส ารองใช้กรณีพ้ืนที่ที่เสนอมาไม่สามารถพัฒนาได้   รัฐบาลจะต้องกลับไปพิจารณาผลการศึกษา Zoning 



๔๙ 
 

 

การที่ด าเนินการควบคู่มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น การศึกษาต้องแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้วิธีเวนคืนที่ดินที่เหมาะสมมาจัดตั้งโรงไฟฟูาก็ได้   

(๔)  ความร่วมมือจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟูา (คพรฟ.) ในการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้สามารถจัดสรรเงิน
งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟูา สนับสนุนแผนการด าเนินการพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไป อีกทั้ง
คณะกรรมการทั้งสองคณะจะมีบทบาทหน้าที่ ในการติดตาม และควบคุมดูแลให้การด าเนินการตามแผน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการมอบหมายงานและส่งมอบงานตามแผน
ให้กับคณะกรรมการชุดต่อไปเมื่อหมดวาระในการท าหน้าที่ (คณะกรรมการท าหน้าที่ในวาระคราวละ ๔ ปี) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไป จะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล
ส าเร็จตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุดการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาชุมชนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไปอันเนื่องมาจากกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ขึ้นอยู่กับมติของประชาคมระดับ
หมู่บ้านหรือระดับต าบลที่เป็นเจ้าของโครงการตามแผนงานมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือหยุด
ด าเนินการเท่านั้น 

๗.๓ แนวทาง ๓  การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน 

 ๗.๓.๑ การจัดสรรค่าภาคหลวงในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปัจจุบันของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดสัดส่วนในการจัดสรรค่าภาคหลวงจากการผลิตปิโตรเลียมให้แก่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ เป็นดังนี้ 

(๑) อบต.และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต  ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจ านวนองค์กร) 
(๒) อบต. ในจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตามจ านวนประชากร) 
(๓) อบจ. ที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจ านวนองค์กร) 
(๔) อบต. อื่นทั่วประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตามจ านวนประชากร) 
 

7.3.2 การจัดสรรค่าภาคหลวงตามร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงของส านักนายกรัฐมนตรี 
และความเห็นที่ควรปรับปรุง   ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน และความเห็น        
ควรปรับปรุง ดังนี้ 
 



๕๐ 
 

 

ตารางท่ี  4 ความเห็นการทบทวนสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวง 

ร่าง พ.ร.บ.  ของ มท. ประเด็นขอแก้ไข เหตุผล 
๑. อบต.และเทศบาลที่เป็นท่ีตั้งของ

แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา    
ร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจ านวนองคก์ร 
องค์กรละเท่าๆ กัน) 

 อบต.และเทศบาลที่เป็นท่ีตั้ง
ของแหล่งปิโตรเลียมไดร้ับใน
อัตราร้อยละ  ๓๐ (แบ่งตาม
จ านวนองค์กร องค์กรละ
เท่าๆ กัน) 

 เห็นด้วย และควรเพิ่มสดัส่วนการจัดสรร
เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีไดร้ับผลกระทบ
โดยตรง 

๒. อบต.และเทศบาลในจังหวัดทีเ่ป็น
ที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียมไดร้ับใน
อัตราร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามจ านวน
องค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน) 

 อบต.และเทศบาลในจังหวัดที่
เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลยีม
ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ 
(แบ่งตามจ านวนองค์กร 
องค์กรละเท่าๆ กัน) 

 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีอันเป็นทีต่ั้งสถานี
ผลิตปิโตรเลียม และพื้นท่ีเขตแนวท่อ
ขนส่งปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในเขตระยะ
ปลอดภัยตามแนวท่อขนส่งปิโตรเลียม ซึ่ง
เห็นว่า เป็นผูไ้ดร้ับผลกระทบเช่นเดียวกับ
ผู้ที่อยู่ในพ้ืนท่ีผลิตปโิตรเลยีม  

๓. อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นท่ีตั้งของ
แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา   
ร้อยละ ๒๐ (แบ่งตามสดัส่วนของ
พื้นที่) 

 อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นท่ีตั้ง
ของแหล่งปิโตรเลียม ไดร้ับใน
อัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตาม
จ านวนองค์กร องค์กรละ
เท่าๆ กัน) 

 ควรน าไปเพิ่มพื้นที่ท่ีไดร้ับผลกระทบ
โดยตรง 

๔. ไม่จัดสรรให้ อบต. อื่นทั่วประเทศ**   อบต. อ่ืนท่ัวประเทศ ได้รับใน
อัตราร้อยละ ๑๐ (แบ่งตาม
จ านวนองค์กร องค์กรละ
เท่าๆ กัน) 

 

    เห็นควรจัดสรรให้ อปท.  ทั่วประเทศ      
 ตาม มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลยีม 

ก าหนดว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ดงันั้น 
ท้องถิ่นทุกแห่งควรมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์จากทรัพยากรรัฐ 

 เพื่อให้กิจกรรมการส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียมเป็นท่ียอมรับจากประชาชนใน
พื้นที่และทั่วประเทศ 

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
หมายเหตุ **  ป ี๒๕๕๙   อบต.  ทัว่ประเทศได้รับการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงประมาณ  ๓๓๗ ล้านบาท ซ่ึงหากกระจายให้แก ่อบต.   ๗,๖๐๐ 

แห่ง แต่ละ อบต.ที่ไม่อยู่ในพื้นที่ผลิตได้รับการจัดสรรเงินประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท/ป ี

๗.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินงาน 

(๑) สัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใหม่ 
๑) อบต./เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ ๓๐  (แบ่งตาม

จ านวนองค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน) 
๒) อบต./เทศบาลในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐  

(แบ่งตามจ านวนองค์กร องค์กรละเท่าๆ กัน) 
๓) อบจ.ที่เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตรา ร้อยละ ๑๐ (แบ่ง

ตามจ านวนองค์กรองค์กรละเท่าๆ กัน) 

๔) อบต./เทศบาล อ่ืนทั่วประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐  (แบ่งตามจ านวนองค์กร 
องค์กรละเท่าๆ กัน) 



๕๑ 
 

 

(๒) การก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรร เห็นควรให้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์  ให้มีเงื่อนไขการใช้งบประมาณโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ
ดังกล่าว มีการเบิกจ่ายเงินที่จัดสรรอย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดไว้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแสวงหาพลังงานในพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาพลังงานของประเทศต่อไป 

(๓) การด าเนินการ  เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการ
เสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ดังนั้น ควรให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาหารือร่วมกันในการทบทวนการจัดสรรค่าภาคหลวง
ก่อนแก้ไขกฎหมายตามข้ันตอน ต่อไป   

๗.๔   แนวทาง ๔ ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 

๗.๔.๑  การสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของภาคประชาสังคมต่อ
บทบาทของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของหน่วยราชการและข้าราชการด้าน
พลังงาน รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) รัฐบาลก าหนดนโยบายการสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการพลังงาน อาทิ การ
ลดความทับซ้อนในการด ารงต าแหน่งราชการกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด การจ ากัดผลประโยชน์  กรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการให้เหมาะสม (ไม่รับโบนัส/ผลตอบแทนอื่น ยกเว้น เบี้ยประชุม) 

(๒) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการด าเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries Transparency 
Initiative: EITI) เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลในการส่งเสริมให้การบริหารการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการก าหนดให้กิจการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการสกัด
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน 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) เพ่ือให้ท าหน้าที่องค์กรกลางคอยตรวจสอบและกระทบยอดตัวเลขของทั้งสองฝุายว่าถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ ได้ผลออกมาอย่างไรองค์คณะดังกล่าวก็จะท าเป็นรายงานออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ยิ่งกว่านั้น 
ถ้าองค์คณะเปรียบเทียบข้อมูลแล้วเจอตัวเลขท่ีไม่รับกันหรือส่อพิรุธคอร์รัปชันแล้ว องค์คณะของ EITI ดังกล่าว
ก็จะช่วยชี้ประเด็นและกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบขยายผลต่อไปด้วย  EITI จึงเป็นมาตรฐานสากลที่ส่งเสริม
ความโปร่งใสและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบเป็นกลไกในการตรวจสอบของภาค
ประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่าย EITI โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝุาย  ซึ่งเห็นควรให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณา
ด าเนินการต่อไป   

 



๕๒ 
 

 

๗.๔.๒  การสร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กรพัฒนาเอกชน (Non – Government 
Organization: NGOs) เพ่ือสร้างระบบธรรมาภิบาลในองค์กรพัฒนาเอกชน ควรมีการก าหนดด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  รัฐบาลก าหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจกรรม  NGOs อาทิ 
๑) ให้ NGOs ที่ด าเนินกิจกรรมกับโครงการของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นที่รับรองหรือ

เป็นนิติบุคคล  และห้ามไม่ให้แต่งตั้งบุคคลที่เคยต้องคดีอาญาว่าเป็นผู้บุกรุกหรือท าลายทรัพย์สินของทาง
ราชการหรือของบุคคลอ่ืน หรือต้องคดีว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ มาด ารงต าแหน่งในองค์กร
ตรวจสอบของภาครัฐ และองค์กรอิสระต่าง ๆ   

๒)  ก าหนดนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม NGOs ให้ด าเนินกิจกรรมอย่างมี
จริยธรรม อาทิ  ควรเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่น ามาด าเนินกิจกรรม ฯลฯ 

(๒)  ปฏิรูปกฎหมายให้มีการก าหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น  โดยปรับปรุง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   ให้มีผลบังคับใช้ใน
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน อาทิ   

๑) บุคคล กลุ่มบุคคล  องค์กร ที่ต้องการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
รับฟังความคิดเห็นการด าเนินการโครงการของภาครัฐ ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชนเพ่ือแสดงอัตลักษณ์
ของบุคคลที่สามารถระบุที่มาได้อย่างชัดเจน ในกรณีของนิติบุคคลต้องมีเอกสารที่แสดงสถานะของนิติบุคคล
อย่างถูกต้องชัดเจน 

๒) ก าหนดให้น้ าหนักความส าคัญกับกลุ่มเปูาหมายหรือประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบเป็นหลัก   

๓) เพ่ือให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความ
ขัดแย้งหรือความวุ่นวาย บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กรควรมีการแจ้งความประสงค์หรือลงทะเบียนไว้
ล่วงหน้า พร้อมมีหลักฐานแสดงตน หรือการเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงท่ีมา และสามารถตรวจสอบสถานะของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ ได้ 

๔) มีการก าหนดระยะเวลาในการให้ความเห็น 
๕) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการรับ

ฟังความคิดเห็นของโครงการต่างๆ ต้องเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่น ามาใช้จ่ายในการโฆษณาเพ่ือเคลื่อนไหวในการ
คัดค้านโครงการต่าง ๆ ได ้

๗.๔.๓ การสร้างระบบธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นและการยอมรับของภาคประชาสังคมต่อบทบาทของผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อ
สังคม การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ รัฐบาลควรมีการก าหนดนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑)  ให้ผู้ประกอบการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับทางธุรกิจ (สัญญาระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ค้าที่ระบุว่าห้ามเปิดเผยต่อบุคคลที่ ๓) แก่ภาครัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจการ
ด าเนินงานเชิงนโยบาย และผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ควรเปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

(๒)  ก าหนดนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน และให้เริ่มน าร่องในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง  ด าเนินการตามรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาค
อุสาหกรรมและกิจการพลังงาน” โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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๑) หลักการด าเนินการ ปฏิรูปรูปแบบของการจัดกิจกรรมทางสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ของผู้ประกอบการ โดยการด าเนินการเป็นองค์รวม (Integrated) ในรูปแบบของ
กิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท 
จ ากัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) และมีมาตรการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากรัฐ โดยการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายสินค้า (Matching) ระหว่างผู้ผลิต 
(Supply) คือ วิสาหกิจชุมชน และผู้บริโภค (Demand) คือ โรงงาน พนักงาน และประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและท าหน้าที่พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมนี้ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ
บริหารจัดการร่วมกันโดยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และเพ่ือให้บริษัทด าเนินกิจกรรม
ในการสนับสนุนการซื้อขายและการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณของภาครัฐและไม่
เป็นภาระต่อภาครัฐในการก ากับดูแล ซึ่งการมบีริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน (Integration) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังเป็นการเสริม
ความเข้มแข็งให้กับโครงการ CSR ที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางแห่งได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 ที่มา :  รายงานของคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง “การส่งเสริมวิสาหกจิเพื่อ

สังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกจิการพลังงาน”   

รูปที่  11 แนวคิดในการขับเคลื่อนบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม 

๒)   แนวทางด าเนินการ จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้ กพช. เพ่ือยกร่างการด าเนินการและขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการ  และ
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น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติสนับสนุน  การด าเนินโครงการน าร่อง“บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด”  
ดังนี้ 

- ก าหนดแนวทางด าเนินการและศึกษาความเหมาะสมบริษัทวิสาหกิจเพื่อ
สังคมมาบตาพุด ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เสนอรัฐบาล  คณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการ
ก าหนดแนวทางด าเนินการ มาตรการสนับสนุน และจัดท าแผนปฏิบัติการเสนอ กพช. ภายในปี ๒๕๖๑  

 ประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางด าเนินการ  
 ก าหนดมาตรการสนับสนุน และมาตรการส่งเสริมด้านแรงจูงใจทางภาษีใน

รูปแบบต่างๆให้กับภาคเอกชนที่มาร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง และในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมถึง โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ตาม พรบ. พ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …  ตลอดจนการก าหนดกลไกการด าเนินงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ อาทิ ให้กรมสรรพากรพิจารณาก าหนดมาตรการด้านภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่ มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการโดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ที่ร่วมบริจาคเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาบตาพุด โดยเห็นควรให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถน าเงินบริจาคไปหักเป็นค่าใช้จ่ ายในการค านวณภาษีในอัตรามากกว่า 
๑๐๐% แต่ไม่เกิน ๒๐๐%  หรือไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก าไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่ม
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  

 ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาบตาพุดทั้งใน
ด้านโครงสร้างองค์การบริหารจัดการ แหล่งเงินและจ านวนเงินสนับสนุน ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน  โดย
มุ่งเน้นการด าเนินงานให้บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

- จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน โดยส านั กงานปลัดกระทรวงพลังงาน  เป็น
หน่วยงานสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องร่วมจัดตั้ง บริจาคเงิน และด าเนิน
โครงการน าร่อง “บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาบตาพุด” โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง สนับสนุนให้
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่เข้าร่วมด าเนินงานบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาบตาพุด   

- เริ่มด าเนินการบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมมาบตาพุด  กลุ่มผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุน ร่วมจัดท าเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท
วิสาหกิจเพ่ือสังคม อาทิ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board) คุณสมบัติและเงื่อนไขการจัดหาจัดจ้างคณะ
ผู้บริหาร (Management Team) ภารกิจของบริษัท (Mission) แผนงานทางธุรกิจ (Business Plan) แผนการ
ระดมทุน กระบวนการก ากับด้านธรรมาภิบาลของบริษัท และจัดหาสถานที่ ทั้งนี้ บริษัทที่ได้จัดตั้งจะ
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของ Board และการให้ค าปรึกษาแนะน า (Coaching) โดยกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วม และสนับสนุนจัดซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน   

- ประเมินผลรายงานรัฐบาล ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพลังงาน
ประเมินผลความส าเร็จโครงการน าร่อง และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขยายผลรูปแบบการด าเนินงาน
ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมถึง
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)   และก าหนดกรอบการด าเนินการ
ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ภายหลังที่ผลบังคับใช ้
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 ั้นต นด า น นโ รงการน าร่ ง

 ัดตั้ง ร  ัท
ว สาหก   พื่ สัง ม

มา ตาพ ด

ภา รั สร างมาตรการ ูงใ ด านภา ีแก่โรงงาน โดยกระทรวงการ ลัง

รั ร ง  ร  ัทว สาหก   พื่ สัง มมา ตาพ ด

โรงงานระดม ง นสนั สน น  ร  ัทว สาหก  
 พื่ สัง ม  ภายใต  ง่ื นไ แรง ูงใ ด านภา ี

 ตรียม วามพร  ม  งโรงงานแ ะช มชน

 ร ่มด า น นการ ร  ัท   ช มชน ร ่มมีรายได  

ประ ม น   วามส า ร  โ รงการน าร่ ง

 ยาย  ไปท่ัวประ ท 

รับรองโดยกระทรวงพัฒนาสัง ม
และ วามมั่น งของมนุษย 

โดยโรงงานในมาบตาพุดท่ีสมั รใจ

โดยโรงงานร่วมกับชุมชน

โดยหน่วยงานภา รัฐร่วมกับ
ภา เอกชนท่ัวประเทศ

จัดต้ังโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด 
อนุมัติโดยกระทรวงพาณิชย 

ทดลองน าร่องใน
พื้นที่มาบตาพุด

 ระยะเวลา
ทดลอง 3 ป  

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พลังงาน โดยสถาบันการศึกษา

 ช  ชวนให โรงงาน   าร่วมโ รงการน าร่ ง
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพลังงาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

โดยโรงงานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานสนับสนุนในมาบตาพุด

 
ที่มา : รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง “การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคม ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน”   
 

รูปที่  12 ขั้นตอนการด าเนินโครงการน าร่อง 

๓) แหล่งที่มาของงบประมาณของโครงการน าร่อง มีแหล่งที่มาจากการระดมทุนร่วมกัน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการพลังงานในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   โดยไม่ก่อ
ภาระด้านงบประมาณจากภาครัฐ  อาทิ   ระดมทุนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   ผู้ถือหุ้นบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม
มาบตาพุด การบริจาคเงินโดยความสมัครใจ ฯลฯ 
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๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนากับภาครัฐ โดยมีการเปิดช่องทางให้ภาค
ประชาสังคมและองค์กรของรัฐได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจและทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและลดการ
ต่อต้านการด าเนินนโยบายพัฒนาด้านพลังงาน 

๘.๒  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่ส าคัญของรัฐบาลตั้งแต่กระบวนการก าหนด       
พ้ืนที่ตั้งน าไปสู่ความส าเร็จในการลงทุนโครงการส าคัญด้านพลังงาน  และสามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ของประเทศ   

๘.๓ หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ประกอบการ มีการด าเนินการอย่างมี            
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ น าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพร่วมกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา และการลงทุนของประเทศให้
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

 



๕๗ 
 

 

 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทาง ๑   ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูป คณะที่ปรึกษาหรือแต่งต้ังคณะกรรมการของภาคประชาสังคม 
๑ จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา 

และด าเนินการสรรหา 
                    พน.   จัดตั้งคณะกรรมการ

ภาคประซาสังคม 
ด าเนินการแต่งตั้งภายใน ๑ ป ี

๒ รมว.พน. ลงนามแต่งต้ัง                      พน.     

๓ คณะกรรมการภาค        
ประซาสังคม ด าเนินการ 

                    พน.     

แนวทาง ๒   ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยก าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟูาท่ีประชาชนมสี่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนด าเนินการร่วมกัน 
๑ 

 
จัดตั้งอนุกรรมการฯ ภายใต้ 
กพช. เพื่อก าหนด  

๑.๑ สิทธิประโยชน์  
๑.๒ เกณฑ์ออกประกาศ  
๑.๓ ก าหนดพื้นที่เบื้องต้น 

                    พน./ส านักงาน 
กกพ. 

  มีพื้นที่ส าหรับจัดตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ 

จัดตั้งคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนและด าเนินการให้ได้
พื้นที่ภายใน ๒ ป ี

    ๑.๔ ศึกษารายละเอยีด
พื้นที่ที่เหมาะสม 

                         

๒ ประสานประชาชนในพื้นที่
เปูาหมายพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์และเกณฑ์การ
เสนอพื้นที่ 

                    คณะอนฯุ/
ส านักงาน กกพ./

มท./จังหวัด/
กฟผ./อปท.  

    

๓ จัดประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจกระบวนการเสนอ
พื้นที่โดยความสมัครใจอย่าง
เป็นทางการในระดับจังหวัด 

                    คณะอนฯุ/
ส านักงาน กกพ./

มท./จังหวัด/
กฟผ./อปท.  

    

๔ ออกประกาศเชิญชวนให้
ประชาชนเสนอพื้นที ่ 

                    คณะอนฯุ/ 
 ส านักงาน กกพ. 

    

๕ มท. ประสานจังหวัดติด
ประกาศและแจ้งต่อ
ประชาชนให้รับทราบ 

                    มท.     

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 



๕๘ 
 

 

  
 

ล าดับ กิจกรรม 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๖ จังหวัดตั้งคณะกรรมการ

ระดับพื้นที่ ก าหนดวธิี
ปฏิบัติ  รวบรวมพื้นที่ที่มี
ความพร้อมจากจังหวัด 

                    จังหวัด     

๗ พิจารณาพื้นที่ที่ไม่แย้ง กม.                     จังหวัด     

๘ พิจารณารับรองพื้นที ่
 ๘.๑ ก าหนดเกณฑ์การ

พิจารณารับรอง   
 ๘.๒ พิจารณาพื้นที่จาก

จังหวัดและรับรอง 

                      
คณะอนุฯ 

    

๙ เสนอพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง
ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
๙.๑  กบง. พจิารณา    
๙.๒  กพช. เพื่อพจิารณา 

        
 

              
กบง. 
กพช. 

    

๑๐ เสนอพื้นที่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งรับทราบใช้
ประกอบการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต  

                     ส านักงาน 
กกพ./หนว่ยงาน

อนุญาต 

    

๑๑ กฟผ./IPP จัดซื้อที่ดิน  (การ
ด าเนินการในข้อนี้ไม่อยู่ใน
อ านาจคณะอนกุรรมการฯ) 

                    กฟผ./  IPP     

๑๒ กฟผ./IPP ด าเนินการ
EIA/EHIAก่อสร้าง  และ
จัดตั้งโรงไฟฟูา 

                    กฟผ./ IPP     



๕๙ 
 

 

 
 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทาง ๓    การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน 
๑ ชธ. ประสาน มท. พิจารณา

ทบทวนการจัดสรร
ค่าภาคหลวง  

                    มท./ส านักงาน
คณะกรรมการ
การกระจาย
อ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ชธ. 

- - จัดสรรค่าภาคหลวงลงสู่
ชุมชนตามข้อเสนอ 

ปรับแก้กฎหมายภายใน ๒-๓ ปี  

๒ แก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน                        มท. - -   

๓ จัดสรรค่าภาคหลวงตาม
ข้อเสนอ 

                    ชธ./มท.     

แนวทาง ๔  ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 
ภาครัฐ                      - -   

๑. ก าหนดนโยบายลดความทับ
ซ้อนในการด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/
จ ากัดผลประโยชน์ของ
กรรมการ 

                    พน./ปตท./
กฟผ. 

- - คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการ
เรียกรับผลประโยชน์
เหมาะสมได้รับการ
ยอมรับ    

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการเรียกรับ
ผลประโยชน์เป็นไปตามนโยบาย
ใหม่ภายใน ๑ ป ี

๒. การจัดตั้ง  EITI                     ชธ./
ผู้ประกอบการ/
ภาคประชาชน 

  

  ชธ. ด าเนินการภายใต้ 
EITI ภายใน ๓ ป ี

การสรรหาคณะกรรมการแลว้
เสร็จภายใน ๑ ปี    

  ๒.๑  ศึกษาก าหนดการ
ด าเนินการ 

                        

 ๒.๒ สรรหากรรมการ ๓ ฝุาย                         

 ๒.๓  เตรียมการ จัดตั้ง และ
ด าเนินการ 

                        

 ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 



๖๐ 
 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทาง ๔  ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน                        เพื่อให้การด าเนิน

กิจกรรมมีธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 NGOs ที่ด าเนินกิจกรรมกบั
โครงการของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็น
ที่รับรองภายใน ๑ ป ี

๑ ก าหนดนโยบายให้ขึ้น
ทะเบียน NGOs   

                    พน./ทส.   

๒ ปฏิรูปกฎหมายให้ก าหนด
บทบาท NGOs ใน
กระบวนการรับฟังความเห็น 

                    นร.   การรับฟังความคิดเห็น
โครงการต่างๆ มี
กระบวนการเหมาะสม 
โปร่งใส และให้
ความส าคัญกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบเป็น
หลัก 

กฎหมายมีการบรรจุการก าหนด
บทบาท NGOs ในกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น 

 ภาคผู้ประกอบการ                          

๑ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม                        สามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้ชุมชนในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม และ
ใช้เป็นต้นแบบขยายผล
สู่นิคมอุตสาหกรรม  
EEC และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น ตอ่ไป 
 

ด าเนินการน าร่องโครงการได้
ภายใน ๒ ป ี

 ๑.๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อด าเนินการ 

                    อก./พน./กค.    

 ๑.๒ ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการ ศึกษาความ
เหมาะสมบริษัทวิสาหกจิ
เพื่อสังคม และจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ    

                    อก.    

 ๑.๓ ตั้งบริษัทวิสาหกิจ                      อก.    
 ๑.๔ ประเมินผลพื้นที่น าร่อง                     อก./พน.     

๒ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่
ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ   

                    พน.   ภาครัฐสามารถเรียก
ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ 

มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่
ความลับธุรกจิแก่รัฐ  ภายใน ๑ 
ปี 



๖๑ 
 

 

ด้านไฟฟูา 
การปฏิรูปด้านไฟฟูาและความส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ 

กิจการไฟฟูาของประเทศไทย ก าลังอยู่ในช่วงส าคัญของการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งปัจจัยภายในประเทศและสถานการณ์ภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี       
ในการที่จะท าให้กิจการไฟฟูาของประเทศไทยมีความม่ันคงระบบไฟฟูา สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมีการพัฒนาภายใต้การค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึงเป็นภารกิจส าคัญที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่จะต้องก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปทางด้านกิจการไฟฟูาให้สนองตอบต่อ
เปูาหมายของประเทศดังกล่าว  ข้างตน้ 

ความต้องการใช้ไฟฟูาของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
ทั้งนี้ ความส าคัญของไฟฟูาได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการที่เทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้ในประเทศต่าง
ต้องพ่ึงพาไฟฟูาเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ พบว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ใช้ไฟฟูาหลักของ
ประเทศกว่าร้อยละ ๔๐ ตามมาด้วยภาคครัวเรือนและธุรกิจ ดังนั้นการที่จะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนั้น จ าเป็นต้องมีความม่ันคงระบบไฟฟูาและราคาไฟฟูาที่แข่งขันได้ควบคู่ไปกับการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ให้กับภาคเศรษฐกิจเหล่านี้ 

 

 

รปูท่ี  13  ปริมาณการใช้ไฟฟูารายสาขา 

ในด้านการผลิตไฟฟูาของประเทศไทยพบว่า มีก าลังผลิตไฟฟูา ณ ปัจจุบัน ประมาณกว่า ๔๐,๐๐๐     
เมกะวัตต์ แบ่งเป็นส่วนของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประมาณ ๑๖,๐๐๐ เมกะวัตต์ ที่เหลือ



๖๒ 
 

 

เป็นก าลังผลิตไฟฟูาของภาคเอกชนและการน าเข้า ทั้งนี้ในส่วนของการผลิตไฟฟูาพบว่า ประเทศไทยมีการ
พ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาในสัดส่วนที่สูงมากคือ กว่าร้อยละ ๖๓ 

 

 

รูปที่  14  การผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  

กระทรวงพลังงานได้จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Power Development 
Plan: PDP) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟูาที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยค านึงถึงความมั่นคงระบบไฟฟูา สิ่งแวดล้อมและภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้ไฟฟูา โดยในแผน PDP ล่าสุดคือ แผน PDP๒๐๑๕ ได้มีการก าหนดให้มีการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่
ผลิตไฟฟูาให้หลากหลายมากข้ึนเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟูา ลดความเสี่ยงของประเทศที่อาจเกิดไฟฟูาดับ
หากระบบก๊าซธรรมชาติมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาการขนส่ง ทั้งนี้ในแผน PDP๒๐๑๕ ได้ก าหนดให้ก๊าซธรรมชาติ
มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๖๔ เหลือร้อยละ ๓๗ ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาทั้งหมด และเพ่ิมสัดส่วน
ของถ่านหินจากเดิมร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๒๓ รวมถึงเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนและการซื้อไฟฟูาจาก
ต่างประเทศและยังคงแผนการใช้ไฟฟูาจากนิวเคลียร์ไว้ในแผน PDP๒๐๑๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 
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ที่ผ่านมาการบริหารจัดการด้านไฟฟูาของประเทศไทยพบว่า มีปัญหาหลายประการ อาทิ การ
ด าเนินการตามแผน PDP ที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ  การอุดหนุนต้นทุนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนที่มากเกินไปได้สร้างภาระค่าไฟฟูากับ
ประชาชน   

 
นอกจากนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันที่หน่วยงานทางด้าน

พลังงานบางหน่วยยังไม่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ที่ระบบส่งและระบบจ าหน่ายยังไม่เอ้ือให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเข้ามาใช้สายส่งหรือสายจ าหน่าย  รวมทั้ง       
ทิศทางการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพ่ือใช้เองที่เพ่ิมขึ้น จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบ
ไฟฟูาของประเทศที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ปัญหาการบริหารจัดการพบว่า มี ๓ ประเด็นใหญ่ซึ่งจะต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้  

 การด าเนินการตามแผน PDP ฉบับปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางพลังงานใน
ระดับภาค และสร้างภาระด้านค่าไฟฟูากับประชาชนมากเกินไป   การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา
ของประเทศไทยหลายฉบับที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญเฉพาะการจัดหาไฟฟูาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการไฟฟูาในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก ยังไม่ได้พิจารณาความสมดุลระหว่าง 
Demand/Supply เชิงลึกและสมดุลในรายภาค รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ มีผลท าให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด พลังงานหมุนเวียน
จะมีบทบาทส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ยังมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาไฟฟูาจากโรงไฟฟูาหลักอยู่ ส่งผลให้
ก าลังผลิตไฟฟูาอาจสูงเกินความจ าเป็น ส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟูาและเป็นภาระค่าไฟฟูาต่อ
ประชาชน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย 
โดยน าแนวทางหรือปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม อาทิ ความสมดุลของการผลิตและการ
ใช้ไฟฟูารายภาค สัดส่วนของการผลิตไฟฟูาของภาครัฐต่อภาคเอกชน และการน าเข้าไฟฟูาจาก
ต่างประเทศ มาตรการส่งเสริมและก าหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม การพิจารณาถึงความ
สอดคล้องระหว่างก๊าซเรือนกระจกที่จะถูกปล่อยตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูาร่วมกับมาตรการการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรมซึ่งทั้ง ๒ ภาคยังคงเป็น
ภาคส่วนที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าภาคไฟฟูา กับเปูาหมายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 การส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟูาที่มีการอุดหนุนมากจนเกินไปส่งผลต่อภาระค่าไฟฟูาที่
มีต่อผู้ใช้ไฟฟูาทั้งประเทศ และทิศทางการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้เองที่เพิ่มขึ้นจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงระบบไฟฟูาของประเทศที่เพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐมี
นโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน ในขณะที่เป็นช่วงที่ต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน
มีราคาสูงแต่เพ่ือให้เกิดการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วย
การรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนในราคาจูงใจในการลงทุน ได้แก่ มาตรการส่วนเพ่ิมค่าไฟฟูา (Adder) 
มาตรการราคาพิเศษ (Feed-in Tariff : FiT) อย่างไรก็ตาม ทั้งมาตรการ Adder และ FiT นั้น  
จ าเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าไฟฟูาเพ่ิมเข้าไปในบิลค่าไฟฟูาของประชาชนทั่วประเทศ (เพ่ิมในค่า Ft) และ
น าเงินที่เก็บได้นั้นไปสนับสนุนในมาตรการ Adder และ FiT ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างภาระค่าไฟฟูา
ให้กับประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีการจ ากัดปริมาณไฟฟูาจากพลังงานทดแทนที่จะส่งเสริมและรับซื้อในแต่
ละงวดหรือในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ปริมาณไฟฟูาจากพลังงานทดแทนต้องถูกจ ากัด ในทางปฏิบัติจะต้องมี
การคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิในการขายไฟฟูาในราคาพิเศษ เช่น การจับสลาก การประมูล หรือการสมัคร
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ก่อนได้ก่อน เป็นต้น รวมทั้งระบบการบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนพบว่า แหล่งทรัพยากรพลังงาน
ที่มีอยู่จ านวนมากในชุมชนต่างๆ ยังไม่คุ้มค่า นอกจากนี้พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟูาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวเริ่มหัน
มาสนใจซื้ออุปกรณ์เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการใช้เองส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือ
ที่เรียกว่า  "Prosumer" จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกัน
ก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาไฟฟูาจากพลังงานทดแทน และรูปแบบโครงสร้าง
กิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับแนวโน้มของ “Prosumer” ที่จะเพ่ิมข้ึนต่อไป  

 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและไม่เอ้ือให้มีการแข่งขันในระบบซื้อขายไฟฟูา โดยที่ผ่านมาการ
ก ากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า เพราะมิได้ก าหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิเช่น ที่ผ่านมาการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน
เป็นไปโดยการไฟฟูาฝุายจ าหน่ายโดยยังไม่มีการตรวจสอบความสามารถของสายส่งของ กฟผ. ท าให้สาย
ส่งไม่สามารถรองรับไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการกระจุกตัวได้ การไม่บูรณาการด้านข้อมูลการผลิต
และการรับซื้อไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน เป็นต้น และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความซ้ าซ้อนในการลงทุน และกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟูาและการให้บริการประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน 
กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่ภายในการก ากับ  (Regulated) ในเรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการ
บริการ ภายใต้ ส านักงาน กกพ. อยู่แล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการก ากับดูแลหน่วยงานด้าน
พลังงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน นอกจากนี้ โครงสร้างกิจการพลังงานในปัจจุบัน ไม่เอ้ือให้
การไฟฟูาให้สิทธิ์บุคคลอ่ืน (Third Party Access: TPA)  อาทิ  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟูาอิสระ ผู้ใช้
ไฟฟูาทั่วไป  เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานให้เอกชน
รายได้สามารถเข้ามาใช้สายส่งและสายจ าหน่ายไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในกิจการไฟฟูาได้  
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รูปที่  15 ความเชื่อมโยงปัญหาและความจ าเป็นต้องปฏิรูปด้านไฟฟูาของประเทศ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปฏิรูปในด้านไฟฟูาแล้ว จะ
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งจะลด
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วย  

ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดท่ีเห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ การปฏิรูปแผน PDP การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรี และการปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดต่อไป      
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การปฏิรูปด้านไฟฟูา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔  โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูา 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟูา โดยค านึงถึงการก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ 
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟูา
หลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) 
และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพ่ือความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูา
ทั้งระบบ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   
ด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างแผน PDP ใหม่ ภายใน  ๒    ป ี
 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑ ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟูารายภาค และต้นทุน
ไฟฟูารายภาคที่แท้จริง การจัดหาและส ารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟูาและการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคให้แล้วเสร็จภายในปีที่ ๑   

๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Thailand Power Development 
Plan: PDP) ที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค โดยค านึงถึงความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงาน
ไฟฟูาผ่านสายส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่างภูมิภาค การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟูาในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนในเรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟูาตามประเภทเชื้อเพลิง นอกจากนี้ในอีก ๒-๓ ปีข้างหน้า มีการน า Smart 
Meter มาใช้จึงควรเริ่มเตรียมการสนับสนุนให้คิดค่าอัตราไฟฟูาแบบ (Term of Use Rate: TOU) ส าหรับ
กิจการทุกประเภท โดยแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปีที่ ๒  

๓.๓ ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟูาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ 
เดือน 

๓.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP) ไปด าเนินการ
ตั้งแต่ปีที่ ๓ เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟูาและระบบสายส่งไฟฟูา เป็นต้น  



๖๗ 
 

 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน 

๕. หลักการเหตุผล 

การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยหลายฉบับที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ าหนัก
ความส าคัญเฉพาะการจัดหาไฟฟูาให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟูาในภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก ยัง
ไม่ได้พิจารณาความสมดุลระหว่าง Demand/Supply เชิงลึกและสมดุลในรายภาค รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
อ่ืนๆ มีผลท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด พลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ยังมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาไฟฟูาจาก
โรงไฟฟูาหลักอยู่ ดังนั้น เพ่ือมิให้มีก าลังผลิตไฟฟูาสูงเกินความจ าเป็น ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบ และเป็น
ภาระค่าไฟฟูาต่อประชาชน จึงต้องมีมาตรการส่งเสริมและก าหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม 
รายละเอียดตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ เทียบกับข้อเสนอการ    
ปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๕ 

นอกจากนั้น เป็นที่ยอมรับแล้วว่า ภาวะโลกร้อนก าลังเกิดข้ึนจริงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงมี
ข้อตกลงในระดับนานาชาติให้ทุกประเทศต้องร่วมมือกันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas 
Emission Reduction) บนหลักการ Common but Differentiated Responsibilities ของ UNFCCC และ
โดยที่กว่า ๖๐% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลังงาน จึงจ าเป็นที่จะมี
มาตรการที่ทุกประเทศ พึงปฏิบัติโดยเฉพาะการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และการ
เปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง โดยคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น   
เรื่อยๆ หากประชาคมโลกต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปลายศตวรรษนี้ไม่ให้เพ่ิมขึ้นถึง ๒.๐ 
องศาเซลเซียส ตามที่ตกลงกันที่ในกรอบการประชุม COP๒๑ ของ UNFCCC ที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๕๘ 

ตารางท่ี  5 ตารางเปรียบเทียบแผน PDP ๒๐๑๕ กับข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป 

ประเด็นการพิจารณา PDP๒๐๑๕ ข้อเสนอการปฏิรูป 
การให้ความส าคัญ จัดหาพลังงานไฟฟาูให้เพียงพอ 

ความต้องการ 
พิจารณาความสมดุลระหว่าง 

Demand และ Supply เชิงลึกในราย
ภูมิภาค 

การกระจายเชื้อเพลิง ความสมดุลดา้นพลังงานภาพรวมประเทศ 
(ก าหนดโดย กพช.) ลดความเสีย่งด้าน

เชื้อเพลิง ลดสัดสว่นก๊าซฯ 

สมดุลด้านพลงังานไฟฟูา  
รายภาคลดความเสี่ยงดา้นเชื้อเพลิง 

สัดส่วนภาครัฐ/เอกชน ไม่มี มี 
 

ต้นทุนไฟฟาูที่เหมาะสม ภาพรวมประเทศ รายภาค, พื้นที่เกาะ  
เพื่อสร้างความตระหนักรู ้

ปริมาณการปล่อย CO๒ ลดการปล่อยต่ ากว่าแผนเดิม 
และบรรจุใน COP๒๑ 

ลดการปล่อยต่ ากว่าแผนเดิม 
และบรรจุใน COP๒๑ 



๖๘ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา PDP๒๐๑๕ ข้อเสนอการปฏิรูป 
การอนุรักษ์พลังงาน EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง 

Demand และ Supply 
EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ทั้ง 

Demand และ Supply 
พลังงานหมุนเวียน AEDP : ๒๐% ของภาคการผลติไฟฟูา 

(ศักยภาพรายจังหวัด) 
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลติไฟฟูา 

(ศักยภาพรายจังหวัด) 
ความต้องการไฟฟาูรายภาค ภาคใต้ รายภาค 
ศักยภาพแหล่งผลิต/เชื้อเพลิง 
รายภาค 

โรงไฟฟาูแม่เมาะ , ก๊าซฝั่งตะวนัตก รายภาค 

Regional PDP พิจารณาภาคใต้ ให้มีความสมดลุ ,       
RM เหมาะสม โดยพิจารณาระบบสง่ไฟฟาู 

พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดลุ ,     
มี RM เหมาะสม โดยพิจารณาระบบส่ง

ไฟฟูา 
Public Hearing จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load และ 

Supply ประเทศ 
จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load 

และ Supply ภาคนัน้ๆ 
Smart Grid ก าหนดให้มีโครงการ Smart Grid ใน PDP ประยุกต์ Smart Grid ในระบบไฟฟูา 
ข้อก าหนดก าลังผลติส ารอง 
(RM) 

RM ไม่น้อยกว่า ๑๕% พิจารณา RM ที่เหมาะสมตาม
สถานการณ ์

ศึกษาความเสี่ยงการซื้อไฟฟูา
ต่างประเทศ 

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟาูต่างประเทศ 
ที่เหมาะสม 

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟาูต่างประเทศ 
ที่เหมาะสม 

คณะท างานที่เก่ียวข้อง คณะอนุกรรมการ Load & PDP,  
คณะท างานจดัท า PDP 

คณะอนุกรรมการ RPDP , คณะท างาน
จัดท า RPDP 

การติดตาม การด าเนินการ
ตามแผนฯ 

คณะขับเคลื่อนแผนฯ ติดตามทกุโครงการ ให้มีหน่วยงานติดตาม 

พิจารณา Back Up ส าหรับ
Micro Grid , IPS 

ไม่มี มี 

วิเคราะห์ Sensitivity ของ
ราคาเชื้อเพลิง Demand ที่
ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟูา 

ไม่มี มี 

การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

ไม่มี มี 

ศึกษาการปรับปรุงระบบส่ง
และระบบจ าหนา่ยให้มีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟูาในอนาคตและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ไม่มี มี 

การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟูา
เก่าหรือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาูเก่าที่
มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานอยู่
แล้ว 

มีโรงไฟฟาูทดแทนโรงไฟฟูาที่หมดอายุของ 
กฟผ. เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟูารายพืน้ที่ 

มีโรงไฟฟาูทดแทนโรงไฟฟูาที่หมดอายุ
ของ กฟผ. เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟาู

รายพื้นที ่
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๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ศึกษารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
พลังงานชาติ๔ ด้านไฟฟูา ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟูา ซึ่งค านึงถึงการก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาให้สมดุลไม่พ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากเกินไป ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพด้านราคาค่าไฟฟูาที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงปฏิรูปการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ และรายงานฉบับสมบูรณ์ของสถาบันวิจัย
พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี ๒๕๕๘ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรื่อง 
“โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวคิดการก าหนดนโยบายการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ พิจารณาเงื่อนไข
ด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค๕” ซึ่งศึกษาแนวคิดการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่ง
เชื้อเพลิงตามภูมิภาค ดังนี้ 

๖.๑  รวบรวมข้อมูลก าลังการผลิต รูปแบบความต้องการไฟฟูา ชนิดของแหล่งพลังงาน/
เชื้อเพลิงท่ีมีอยู่ในแต่ละภูมิภาคหรือแบ่งตามศูนย์ควบคุมระบบไฟฟูาของประเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
จัดท านโยบายการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค 

๖.๒  ก าหนดสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแบบจ าลองการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาเบื้องต้น
ในอนาคตของประเทศ ๒๐ ปี โดยค านึงถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านนโยบาย ด้านเทคนิค ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตาม
ภูมิภาค 

๖.๓  ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแนวคิดการก าหนดนโยบายการพัฒนาก าลั งผลิตไฟฟูา        
โดยพิจารณาเงื่อนไขด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค พร้อมทั้งจัดท า
ตัวอย่างผลการก าหนดแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาตามแนวทางที่น าเสนอ 

๖.๔  จัดการสัมมนาและรับฟูงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนที่มีความสนใจ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย โดยพิจารณาเงื่อนไข
ด้านกระจายระบบผลิตไฟฟูา หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภาค 

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับ สปท. และสถาบันวิจัย
พลังงานฯ แนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย โดยพิจารณาเงื่อนไขด้าน
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาให้สมดุล กระจายระบบผลิตไฟฟูาหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตาม
ภูมิภาค ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสถียรภาพด้านราคาค่าไฟฟูาที่สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง รวมถึงปฏิรูปการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ  

                                                           
๔

  ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงาน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร พลังงานชาต.ิ 

๕ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558 เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
โ รงการวิจัยเพื่อศึกษาแนว ิดการก าหนดนโยบายการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พิจารณาเง่ือนไขด้านกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้าหรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามภูมิภา  



๗๐ 
 

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ จัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูาโดยพิจารณาเงื่อนไขด้านก าลังผลิตและการส่งจ่าย
ไฟฟูาให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟูารายภาค 

   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับรายงานข้อเสนอเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ๖ ด้านไฟฟูาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้กระทรวงพลังงาน 
(พน.) โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูาของประเทศไทย 
(PDP) โดยพิจารณาเงื่อนไขด้านก าลังผลิตและการส่งจ่ายไฟฟูาให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟูา
รายภาค โดยค านึงถึงความพ่ึงได้ของโรงไฟฟูา (Dependable Capacity Factor) ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงรายภาค
ด้วย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแสงในการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์สูง ในขณะที่ภาคใต้มี
ความเข้มแสงในการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ต่ า เป็นต้น กรณีที่ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูา
เพ่ิมหรือลด สามารถปรับเปลี่ยนก าหนดเวลาโรงไฟฟูาทุกประเภทเข้าระบบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาความมั่นคงการจัดหาเชื้อเพลิงส าหรับผลิตไฟฟูา โดยยึดหลักทั้ง
การกระจายชนิดเชื้อเพลิง และกระจายแหล่งจัดหา ก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความมั่นคงทางพลังงานไม่พ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง
ในการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ  การพิจารณาการรับซื้อไฟฟูาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เสถียรภาพด้านราคาไฟฟูา  
รวมถึงการเน้นการพ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผน PDP ต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟูา
จากพลังงานชนิดต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม และ External Costs อ่ืนๆ ด้วย           
ซึ่งโรงไฟฟูาที่เหมาะสมของประเทศไทย ควรมีทั้งโรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟูานิวเคลียร์ โรงไฟฟูา
ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียน ในสถานที่และสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งาน  

ส าหรับประเทศไทยสัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากถ่านหินและนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟูาที่มีค่าต้นทุน
เชื้อเพลิงต่ า สามารถเดินเครื่องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก
หรือประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ การเพ่ิมการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและ
โรงไฟฟูานิวเคลียร์ ในลักษณะโรงไฟฟูาฐาน หรือ Base Load ในระดับหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีในการจ ากัด
การปลดปล่อย CO๒ NOx และ SOx จะช่วยให้เกิดการกระจายเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟูา แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
สถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียงด้วย ส่วนก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงเดิมเชือ่ว่ามีสดัสว่นในการผลิตไฟฟูาสูงเกินไปน้ัน สภาพตลาดก๊าซฯ ในปัจจุบนัเปลีย่นไปโดยสิ้นเชิง
ท าให้ก๊าซฯ ไม่ใช่เชื้อเพลิงที่ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด การลดสัดส่วนการผลิต
ไฟฟูาด้วยก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางตลาดก๊าซ LNG ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณา 
เพ่ือไม่ให้พ่ึงพาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ส่วนพลังงานหมุนเวียนนั้น รัฐบาลได้ก าหนดให้การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นภารกิจเร่งด่วนและส าคัญที่
ประเทศไทยจัดเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานควรร่วมมือกันใน
การขับเคลื่อนนโยบาย คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว เห็นควรเสนอวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ได้ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูาซึ่งไฟฟูาจะเป็นผลพลอยได้จากการก าจัดขยะ ดังนั้น
ควรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนแม่บทการก าจัดขยะในภาพรวมของประเทศ เพ่ือมิให้เกิดการ

                                                           
๖
  ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงาน

เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร พลังงานชาต.ิ 



๗๑ 
 

 

แก่งแย่งขยะมูลฝอย หรือมุ่งด าเนินการเพ่ือขายไฟฟูาเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาดังเช่นในปัจจุบัน ในส่วนของ
การผลิตไฟฟูาจากชีวมวล (Biomass) ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟูาให้ประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนใหญ่มา
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันส าปะหลังหรือทะลายปาล์ม ฯลฯ   การ
ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วเพ่ิมข้ึน เพ่ือมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส าหรับการผลิตกระแสไฟฟูา โดยสนับสนุนให้
มีการรวมตัวเป็นกลุ่มภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) จะท าให้โรงไฟฟูาชีวมวลพัฒนา
กลายเป็นก าลังผลิตไฟฟูาที่พ่ึงพาได้ (Firm) ของประเทศ เนื่องจากจะมีเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอสม่ าเสมอตลอด
ทั้งปี ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลต่อไปในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟูา 
โดยเปิดกว้างให้มีการแข่งขันและขจัดอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ของรัฐ   

นอกจากนี้ ควรมีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ร่วมกับการพิจารณาการใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟูาเก่าหรือพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาเก่าที่มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว  

๗.๒ ก าหนดสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟูาของภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
ม่ันคงทางพลังงาน    

ภาครัฐพิจารณาด าเนินการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟูาของประเทศทั้งการจัดหาไฟฟูาและ
บริหารระบบก าลังการผลิตไฟฟูาของประเทศ ดังนี้  

๑) โรงไฟฟูาในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดระบบส่งไฟฟูา และจ าเป็นต้องมีโรงไฟฟูาเพ่ือรักษาความมั่นคง 
ได้แก่ พ้ืนที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคใต้  

๒) โรงไฟฟูาพลังน้ า รวมถึงโรงไฟฟูาพลังน้ าแบบสูบกลับ  
๓) โรงไฟฟูาที่เสริมความมั่นคง (Ancillary Services) เช่น Quick-Start Reserve, Fast Load 

Following หรือ Black Start Units เป็นต้น โดยยังให้ความส าคัญอย่างสมดุลกับโรงไฟฟูาที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่
ถูก สามารถเดินเครื่องในลักษณะ Base Load ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด  

๔) โรงไฟฟูาที่ท าหน้าที่ Standby Reserve  
๕) จัดหาไฟฟูาจากต่างประเทศโดยค านึงถึงศักยภาพที่สามารถจัดหาได้และมีราคาที่เหมาะสม 

โดยกระจายแหล่งผลิตไฟฟูาในประเทศเพ่ือนบ้านหลายๆ ประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ของก าลังการผลิต
ไฟฟูาในระบบ   

๖) บริหารระบบก าลังไฟฟูาของประเทศไทย ประกอบด้วย ก าลังผลิตและสายส่งไฟฟูา โดยศูนย์
ควบคุมระบบก าลังไฟฟูาสามารถสั่งการผลิตและจ่ายไฟฟูาได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้การผลิตไฟฟูาสอดคล้องกับ
ความต้องการไฟฟูาในทุกๆ ช่วงเวลาของประเทศ โดยหน่วยงานศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟูาจ านวน
หนึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวกันและเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลด้านความมั่นคง
ระบบไฟฟูาไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้งนี้ ให้มีการศึกษาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการกิจการไฟฟูาของประเทศ เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบกิจการไฟฟูา ได้แก่ ศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟูา ที่เหมาะสมในระยะยาว 

 
 
๗.๓ เพิ่มระดับความม่ันคงระบบไฟฟูาส าหรับจุดที่มีความเสี่ยงและมีความส าคัญส าคัญต่อ

ประเทศ  
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  พ้ืนที่ที่มีความส าคัญของประเทศและมีความเสี่ยงจากไฟฟูาดับได้  เช่น พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นศูนย์กลางราชการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความ
มั่นคงระบบไฟฟูา เช่น ภาคใต้ซึ่งเป็นภาคที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงในแต่ละปี โดยมีการ
เชื่อมโยงระบบไฟฟูากับภาคอ่ืนเพียงภาคเดียวด้วยระยะทางสายส่งกว่า ๘๐๐ กิโลเมตร เพ่ือส่งไฟฟูาไปยัง
ภาคใต้ เป็นต้น  ดังนั้นการวางแผนเพ่ิมความม่ันคงระบบไฟฟูา ควรพิจารณาออกเป็น ๒ ด้าน คือ  

๑) ความม่ันคงด้านโรงไฟฟูาภายในพื้นที่ โดยต้องเป็นโรงไฟฟูาที่มีความมั่นคงในการจัดหา
เชื้อเพลิงค่อนข้างสูง อาทิ  โรงไฟฟูาถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟูานิวเคลียร์ และโรงไฟฟูาก๊าซธรรมชาติ  
โรงไฟฟูาที่เป็น “ฐาน” ของระบบ หรือ Base Load จึงควรใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้อย่างสม่ าเสมอ และ
มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอุปทานและราคาน้อย นอกจากนี้ ควรจะพิจารณาก าหนดให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟูาทดแทนโดยใช้พ้ืนที่เดิมของโรงไฟฟูาที่ก าลังจะหมดอายุ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมนั้น มีข้อดีหลายด้าน  เช่น 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ต่อต้านเนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของโรงไฟฟูา มีระบบส่งไฟฟูาและ
สาธารณูปโภคเดิมอยู่แล้ว รวมถึงจะช่วยลดการลงทุนเนื่องจากไม่มีต้นทุนด้านการจัดหาพื้นที่แล้ว 

๒) ความม่ันคงด้านระบบส่งไฟฟูาเพื่อส่งไฟฟูาจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่ง เช่น การส่งไฟฟูา
จากภาคอ่ืนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การส่งไฟฟูาจากภาคตะวันตกไปยังภาคใต้ รวมถึงพัฒนาระบบ
ส่งไฟฟูาเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ส าหรับเชื่อมโยง
ระบบส่งไฟฟูาแรงสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเป็นหนึ่งเดียว  มีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้ของ
พลังงานไฟฟูา มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และให้แต่ละประเทศสมาชิกใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมแนวคิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  จะต้องศึกษาการ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟูาให้ทันสมัย (Grid Modernization) ในส่วนระบบส่งและศูนย์ควบคุมการโครงข่าย
ไฟฟูา และระบบจ าหน่าย  รวมถึงมีการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของ
ประเทศ อาทิ กฟผ. ลงทุนติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งไฟฟูา 
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ระบบไฟฟูามีประสิทธิภาพรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนและมีการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด 

๗.๔ มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาแต่ละประเภท  

ให้มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจากโรงไฟฟูาประเภทต่างๆ รวมทั้งข้อดี และ
ข้อเสีย ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานและมาตรฐานต่างๆ ของโรงไฟฟูา จะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจจาก
ประชาชนโดยรอบโรงไฟฟูา และให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสริมสร้างความตระหนักรู้
ให้กับประชาชนถึงต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตไฟฟูาจากเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหินและพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูา และต้นทุนการผลิตไฟฟูาในแต่ละภาค   

๗.๕ กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ  

  ๗.๕.๑ ระยะสั้น   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของ
ประเทศ ซึ่งมีคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟูาและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟูา ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟูารายภาคและต้นทุนไฟฟูารายภาคที่แท้จริง การ
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จัดหาและส ารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟูาและการเชื่อมโยงระหว่างภาคให้แล้วเสร็จภายในปี
ที่ ๑  รายละเอียดตามรูปที่ ๑๓ 

  ๗.๕.๒ ระยะกลาง  จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา (PDP) ที่พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค 
โดยค านึงถึงความมั่นคง ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟูาผ่านสายส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่าง
ภูมิภาค การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟูาในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องต้นทุนไฟฟูารายภาค 
นอกจากนี้สนับสนุนให้คิดค่าไฟฟูาแบบ TOU rate ส าหรับกิจการทุกประเภท จากนั้นสัมมนารับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา จากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีที่ ๒  

ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟูาในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เดือน 

๗.๕.๓ ระยะยาว  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา (PDP) ไปด าเนินการตั้งแต่
ปีที่ ๓ เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟูาและระบบสายส่งไฟฟูา เป็นต้น  
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รูปที่  16  กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทยฉบับใหม่ ที่ได้ค านึงถึงการกระจายเชื้อเพลิงที่ใช้
ผลิตไฟฟูา ก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและค านึงถึงความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ  
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟูา ก าลังผลิตส ารองที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟูา
หลักและไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายระบบผลิตไฟฟูาและการบริหาร
แหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค การผลิตไฟฟูาใช้เองของผู้ใช้ไฟฟูา (Prosumer) 
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และข้อมูลระบบส่งไฟฟูาเพ่ือความมั่นคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟูา รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟูา
ทั้งระบบ 

๘.๒  ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟูาจาก
โรงไฟฟูาแต่ละประเภท รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงต้นทุนไฟฟูารายภาค 
ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟูา เพ่ือการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

๘.๓ ประเทศไทยได้เพิ่มระดับความม่ันคงระบบไฟฟูาส าหรับจุดที่มีความเสี่ยงและมีความส าคัญ
ส าคัญต่อประเทศชาติ เพ่ือความมั่นคงระบบไฟฟูาของประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟูาใน
ระดบัภูมิภาค 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
ล าดับ 

(ลบ.) 
แหล่ง
เงิน 

 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 

๑    ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟูาฐานและการเติบโตที่เหมาะสม 
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟูารายภาค ศักยภาพแหล่งผลิต
ไฟฟูารายภาค และต้นทุนไฟฟูารายภาคที่แท้จริง การ
จัดหาและส ารองเชื้อเพลิงทั้งระบบ ศักยภาพระบบส่ง
ไฟฟูาและการเช่ือมโยงระหว่างภาค เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมส าหรบัด าเนินการตามขอ้ ๗.๑ - ๗.๔ 

                    พน. (สนพ. พพ. 
กฟผ.) กฟน. 

กฟภ. /ส านักงาน 
กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓.๑ 

๒   จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย ที่
พิจารณาถึงความสมดุลรายภาค ความมั่นคง 
ความสามารถในการถ่ายเทพลังงานไฟฟูาผ่านสายส่ง
เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตไฟฟูาในระดับที่เหมาะสมโดยที่แผนพัฒนา
ก าลังผลติไฟฟูา ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีและไดร้ับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      

                    พน.(สนพ. พพ. 
กฟผ.) 

กฟน. กฟภ. /
ส านักงาน กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓.๒ 

๓ ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายใหม้ีความ
ทันสมัยรองรับเทคโนโลยรีะบบไฟฟูาในอนาคต (Grid 
Modernization of Transmission and Distribution) 

                    พน. (สนพ. 
กฟผ.) กฟน. 

กฟภ. /ส านักงาน 
กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓.๓ 

๔     หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟูาไป
ด าเนินการ 

                    พน. (สนพ. พพ. 
กฟผ.) 

กฟน. กฟภ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓.๔ 



๗๖ 
 

 

การปฏิรูปด้านไฟฟูา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน  

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การก ากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้

ซึ่งความมั่นคง ที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟูากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะท า ให้
ภาครัฐไม่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่น FiT หรือ Adder 

๑.๒ เสนอแนะรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกิจการไฟฟูา 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   
ด าเนินการปฏิรูปภายใน   ๒   ปี 
 

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑  แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟูาที่เพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนใน

ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ภายใน ๓ เดือน 
๓.๒  จัดท าร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาที่เพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน ๑๘ 

เดือน 
๓.๓  ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาที่เพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน ภายใน ๖ 

เดือน 
๓.๔  ผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป 

ซ่ึงต้องพิจารณาระบบด าเนินการในต่างประเทศควบคู่ด้วย  และการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟูาและก๊าซ
ธรรมชาติ  ภายใน ๑๘ เดือน 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน 

๕. หลักการเหตุผล 

กิจการไฟฟูาของประเทศไทยในปัจจุบันเป็น “ระบบผู้ซื้อรายเดียว” (Enhanced Single Buyer) คือ 
กลุ่มรัฐวิสากิจ ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และ 
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ต่อจากนั้นรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จะจ าหน่ายไฟฟูาให้กับผู้บริโภครายใหญ่ 
ผู้บริโภครายย่อย และประชาชน โดยเอกชนทั่วไปไม่สามารถซื้อขายไฟฟูากันเองหรือขายตรงให้กับประชาชน  



๗๗ 
 

 

ผู้ใช้ไฟฟูาได้  อนึ่งตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP)     
คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ หรืออีกใน ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟูามากถึง ๗๐,๓๓๕        
เมกะวัตต์ ข้อกังวลที่ตามมา คือ ประเทศไทยจะใช้เชื้อเพลิงอะไรในการผลิตไฟฟูาแทนก๊าซธรรมชาติที่ก าลังจะ
หมดไปจากอ่าวไทย ในแผน PDP ดังกล่าว จึงให้ความส าคัญของการผลิตไฟฟูาจากถ่านหินและพลังงานทดแทน 
รวมถึงการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ 

ในประเทศไทยมีแหล่งพลังงานทรัพยากรของชุมชนที่มีศักยภาพในการน าไปผลิตเป็นไฟฟูาพลังงาน
ทดแทนได้จ านวนมาก และกระจัดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม แหล่งชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะชุมชน ปัจจุบัน ยังมีขยะท่ีเหลือและฝังกลบ ไม่ใช้ประโยชน์อยู่จ านวนมาก ในช่วงแรกๆ ภาครัฐจึง
มีนโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนซึ่งเป็นช่วงที่ต้นทุนในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนมีราคาสูง 
รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วยการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนในราคาจูงใจในการลงทุน 
ได้แก่ มาตรการส่วนเพ่ิมค่าไฟฟูา  (Adder) มาตรการราคาพิเศษ (Feed-in Tariff : FiT) อย่างไรก็ตาม ทั้ง
มาตรการ Adder และ FiT นั้น  จ าเป็นต้องมีการเรียกเก็บค่าไฟฟูาเพ่ิมเข้าไปในบิลค่าไฟฟูาของประชาชน 
ทั่วประเทศ (เพ่ิมในค่า Ft) และน าเงินที่เก็บได้นั้นไปสนับสนุนในมาตรการ Adder และ FiT ดังกล่าว 
จึงเป็นการสร้างภาระค่าไฟฟูาให้กับประชาชน และมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่จะต้องใช้ในระยะยาวใน
อนาคต  ดังนั้นจึงต้องมีการจ ากัดปริมาณไฟฟูาที่จะส่งเสริมและรับซื้อในแต่ละงวด หรือในแต่ละครั้ง ส่งผลให้
ปริมาณไฟฟูาพลังงานทดแทนถูกจ ากัดและเติบโตได้ยาก ในทางปฏิบัติจะต้องมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิใน
การขายไฟฟูาในราคาพิเศษ เช่น การจับสลาก การประมูล หรือการสมัครก่อนได้ก่อน เป็นต้น รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทน แหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่จ านวนมากในชุมชนต่างๆ ยังไม่คุ้มค่า  

นอกจากนี้พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟูาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ผู้ใช้ไฟฟูาเกิดความตื่นตัวในการเริ่มหันมาสนใจซื้ออุปกรณ์เพ่ือผลิต
สินค้าหรือบริการใช้เอง   ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า  "Prosumer"  ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และค่านิยมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเป็นแรงขับเคลื่อนด้านพลังงานไฟฟูานั้นเทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนการพลิกโฉม
อุตสาหกรรมพลังงานดังกล่าวได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟูา และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ  
อินเทอร์เนต ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก าหนด
รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่จะรองรับการแข่งขันจากการผลิตไฟฟูาทั้งในส่วน
ของไฟฟูาจากระบบรวมศูนย์ (Centralized System) และผู้ผลิตไฟฟูาไว้ใช้เอง 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

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

                                                           
๗
 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. การส่งเสริม

กิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 



๗๘ 
 

 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคการไฟฟูานครหลวง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สมาคม นักวิชาการ นักลงทุน ฯลฯ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางของ สปท. ในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนและครัวเรือนใช้แหล่งพลังงานทรัพยากรของชุมชนและครัวเรือนที่มีศักยภาพในการน าไปผลิต
เป็นไฟฟูาพลังงานทดแทน และขายไฟฟูาที่ผลิตได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนด้วยกันเอง โดยแต่งตั้งคณะท างาน
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน 
เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทน แหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่จ านวนมากในชุมชนและ
ครัวเรือนต่างๆ ให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งภายหลังจากมีการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือนแล้ว อาจจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมของการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีเพิ่มมากข้ึน 

ในส่วนของโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน มีความเห็นว่า Prosumer, Retail, TPA ที่เกิดขึ้นในกิจการไฟฟูาจะส่งผลให้กิจการไฟฟูา ต้องปรับตัว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้จากโครงสร้างกิจการไฟฟูาแบบระบบสาธารณูปโภคของรัฐที่มีการลงทุนตามแผน 
PDP โดยที่รัฐได้จัดท าภายใต้แนวคิดที่ภาครัฐเป็นผู้จัดหาไฟฟูาเป็นหลัก (Producer) ผู้ใช้ไฟฟูาเป็นผู้บริโภคแต่
เพียงอย่างเดียว (Consumer) มีการทยอยลงทุนตามแผน PDP นั้นต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
เพ่ือสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ ใช้ ไฟฟูาที่ เปลี่ ยนแปลงไปและการ เปลี่ยนแปลงของ Disruptive 
Technology ด้านพลังงานไฟฟูาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากต้นทุนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนและระบบกัก
เก็บพลังงานเริ่มลดลงเรื่อยๆ ผู้ใช้ไฟฟูาเริ่มผลิตและใช้เองมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อลักษณะการให้บริการด้าน
ไฟฟูาที่เดิมเป็นแบบรวมศูนย์ มีการผลิตไฟฟูา ส่งและจ าหน่ายไฟฟูา ในลักษณะผูกขาด ลดทอนความส าคัญ    
ลงไป ตามล าดับ  

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นว่า ควรส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน โดยมีกระบวนการในการส่งเสริมฯ เป็น ๓ ระยะ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๗.๑  ระยะสั้น : แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน  

ส่งเสริมให้เกิด Distributed Energy Resources โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลและ
การไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง พัฒนาระบบโ รงข่ายไฟฟ้าให้มี วามพร้อมในการรองรับการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนและระดับ รัวเรือน  

มอบหมายส านักงาน กกพ. แต่งตั้ง ณะท างานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าทั้งในเรื่องกฎระเบียบ
และโ รงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ รัวเรือน 

๗.๒  ระยะกลาง : จัดท าร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน    
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๗.๓  ระยะยาว: ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงาน
ทดแทน    

ส าหรับโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน มีความเห็นว่า ให้ สนพ. ศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงต้องพิจารณาระบบด าเนินการในต่างประเทศควบคู่ด้วย  แต่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยด้วย  เพ่ือก าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่เอ้ือให้เกิด
การแข่งขันจากการผลิตไฟฟูาทั้งในส่วนของไฟฟูาจากระบบ Centralized และผู้ผลิตไฟฟูาไว้ใช้เอง ให้เกิด
ความเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตลาดไปสู่ทิศทางที่ไม่มีการบิดเบือนไปในทางใดทางหนึ่งและเกิด
ประโยชน์กับประเทศสูงสุด   และให้ ส านักงาน กกพ. ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟูาและก๊าซ
ธรรมชาติไปพร้อมกัน 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน ท าให้
สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๘.๒ ส่งเสริมพลังงานทางเลือกระดับชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประชาชน ชุมชน ทั่วไปดีขึ้นจากวัฏจักรห่วงโซ่พลังงานทดแทน และลดมูลค่า
การน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

๘.๓ รูปแบบการปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
ล าดับ 

(ลบ.) 
แหล่ง
เงิน 

 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 
การส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อเพิ่มการแข่งขัน                            

๑    แต่งตั้ง ณะท างานศึกษาการส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าทั้งในเรื่องกฎระเบียบและ
โ รงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ
 รัวเรือน 

                    ส านักงาน 
กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑.๑ ๓.๑ 

๒    จัดท าร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันท่ีใช้พลังงาน
ทดแทน 

                    ส านักงาน 
กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑.๑ ๓.๒ 

๓     ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการ
ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันท่ีใช้พลังงาน
ทดแทน 

                    ส านักงาน 
กกพ. 

- - ๑.๑ ๓.๓ 

 รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟูาของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป   
๑    ศึกษา 

1.1 การปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบ
เพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป  

1.2 ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการไฟฟูาและก๊าซธรรมชาติ 

                     
สนพ. 

 
 

ส านักงาน 
กกพ.   

-   ๑.๒ ๓.๔ 
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การปฏิรูปด้านไฟฟูา 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟูา     

นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  
๑.๒ ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและ

ระบบจ าหน่าย 
๑.๓ ส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   
ด าเนินการปฏิรูปภายใน   ๑    ป ี

๓. ตัวชี้วัด 
๓.๑ ย้ายการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 

และให้มีการออกกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใน  ๑ ปี  
๓.๒ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย ภายใน ๑ ปี 
๓.๓ มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) ภายใน ๑ ปี 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการด าเนินการเชิงนโยบาย 

๕. หลักการเหตุผล 

ในปี ๒๕๔๕ มีการปฏิรูประบบราชการและจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ มีเปูาหมายเพ่ือรวม
หน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันไว้ในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ด้วยกัน เพ่ือให้การท างานสอดคล้อง
ทั้งด้านนโยบาย และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กฟภ. และ กฟน. ซึ่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ยังไม่ย้ายมาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน  

ที่ผ่านมาการก ากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมิได้ก าหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิเช่น การขับเคลื่อนนโยบายรับซื้อ
ไฟฟูาจากพลังงานทดแทน การไม่บูรณาการด้านข้อมูลการผลิตและการรับซื้อไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก 
การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับ กรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มี
ความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนในการลงทุน และกระทบต่อต้นทุนพลังงาน
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ไฟฟูาและการให้บริการประชาชน อีกท้ังในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่ภายในการก ากับ  (Regulate) ใน
เรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการบริการ ภายใต้ ส านักงาน กกพ. อยู่แล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
การก ากับดูแลหน่วยงานด้านพลังงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวงพลังงานในฐานะเป็นหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ได้พิจารณากิจการไฟฟูาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้านั้น กิจการไฟฟูาของทุกๆ ประเทศจะได้รับผลกระทบ
จากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และนวัตกรรม (Innovation) ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
อาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินกิจการไฟฟูาของประเทศไทย รวมถึงนโยบายของภาครัฐใน
เรื่อง Thailand ๔.๐ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง ๓ การไฟฟูาเช่นกัน และจะต้องมีการปรับ
โครงสร้างการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้อ านาจ หน้าที่และกลไกที่ กฟน. และ กฟภ. ยังคง
สามารถด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นได้เหมือนตอนที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 
ปัจจุบันนโยบายภาครัฐในหลายประเทศ มุ่งที่จะเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา โดยในขั้นแรกก าหนดให้มีการเพ่ิมบทบาทเอกชนในการผลิตไฟฟูา เพ่ือลด
ภาระการลงทุนของรัฐ และเพ่ิมการแข่งขัน และต่อไปในระยะยาว ก าหนดให้การไฟฟูาให้สิทธิ์บุคคลอ่ืน (TPA)  
อาทิ  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟูาอิสระ ผู้ใช้ไฟฟูาทั่วไป  เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เอกชนสามารถผลิต
ไฟฟูาในพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแล้วส่งไฟฟูาผ่านระบบส่งและหรือระบบจ าหน่ายไปใช้ในพ้ืนที่
โรงงานอุตสาหกรรมของตนอีกท่ีหนึ่งได้ โดยการไฟฟูาเรียกเก็บ ค่าบริการสายส่ง (Wheeling Charge) เป็นต้น 
นอกจากนี้เอกชนได้ด าเนินการระบบจ าหน่ายและการจ าหน่าย (Retail) ไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟฟูาแล้ว เช่น ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นผู้รวบรวมความต้องการไฟฟูา (Load Aggregator) 
เองได้ อีกทั้งผู้ใช้ไฟฟูามีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น Prosumer คือ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟูาใช้
เองภายในพ้ืนที่เฉพาะ เช่น หมู่บ้าน เป็นต้น จึงท าให้บริบทและหน้าที่ในด้านการจัดหาพลังงานของการไฟฟูา
ทั้ง ๓ แห่งมีความซับซ้อนมากขึ้น จ าเป็นที่จะต้องมีคณะท างานประสานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากอยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงเดียวกันจะท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในภาพรวมสูงสุด  

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ศึกษาข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่อง “การโอนย้ายการไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาอยู่
ภายใต้กระทรวงพลังงาน” ที่ผ่านมา ปี ๒๕๔๕ มีการปฏิรูประบบราชการและจัดกระทรวง ทบวง กรมใหม่ 
เปูาหมายเพ่ือรวมหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันไว้ในกระทรวงเดียวกัน โดยกระทรวงพลังงาน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น 
วัตถุประสงค์ เพ่ือรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและให้การท างานสอดคล้องทั้งด้านนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กฟภ. และ กฟน. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
พลังงาน ยังไม่ย้ายมาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน และหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลการคง 
กฟน. กฟภ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผล ๑) การบริการประชาชน ๒) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ๓) การบูรณาการการท างานในเชิงพ้ืนที่  และ ๔) การบริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
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สถานการณ์ฉุกเฉิน และรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ ๘ ด้านไฟฟูา ของ             
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  พบว่า  ที่ผ่านมาการก ากับดูแลของหน่วยงานด้านไฟฟูาที่กระจายอยู่
ในหลายกระทรวงเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะมิได้ก าหนดเปูาหมายร่วมกัน อาทิ 
เช่น การขับเคลื่อนนโยบายรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทน การไม่บูรณการด้านข้อมูลการผลิตและการรับซื้อ
ไฟฟูาของผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก การประสาน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหาไฟฟูาดับ กรณีเหตุฉุก เฉิน เป็นต้น  
และการจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนในการลงทุน 
และกระทบต่อต้นทุนพลังงานไฟฟูาและการให้บริการประชาชน อีกทั้งในปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ. ต้องอยู่
ภายในการก ากับ  (Regulate) ในเรื่อง อัตราค่าบริการและมาตรฐานการบริการ ภายใต้ ส านักงาน กกพ. อยู่แล้ว 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการก ากับดูแลหน่วยงานด้านพลังงานที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้ที่กระทรวง
พลังงานในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้พิจารณากิจการไฟฟูาในอีก ๒๐ ปีข้างหน้านั้น กิจการไฟฟูาของ
ทุกๆ ประเทศจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และนวัตกรรม 
(Innovation) ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินกิจการไฟฟูาของประเทศไทย 
รวมถึงนโยบายของภาครัฐในเรื่อง Thailand ๔.๐ ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้ง ๓ การไฟฟูา 
เช่นกัน   

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้พิจารณาว่า นโยบายภาครัฐในหลายประเทศ มุ่งที่จะ
เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา รวมถึงสนับสนุนการให้
สิทธิ์บุคคลอื่น (TPA) เข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟูาในเชิงพาณิชย์ได้ จะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของเอกชนในประเทศได้
ด าเนินการระบบจ าหน่ายและการจ าหน่าย (Retail) ไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟฟูาแล้ว เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เป็นต้น รวมทั้งเอกชนมีความพร้อมในการเป็นผู้รวบรวมความต้องการไฟฟูา (Load Aggregator) เองได้ตามผล
การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษา ในเรื่องมาตรการส่งเสริมการสนองต่อความต้องการไฟฟูา 
(Demand Response) เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งว่าจ้างโดย ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อีกทั้งผู้ใช้
ไฟฟูามีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น Prosumer มากขึ้น  

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ ให้กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ให้มาอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลกระทรวงพลังงาน 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ สปท. ที่ควรให้
กิจการไฟฟูาทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ให้มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกระทรวงพลังงาน 
โดยสามารถใช้มาตรการทางการบริหารที่ไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ แต่ใช้พระราชกฤษฎีกา (พรฏ.) โอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                           
๘

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. รายงานเรื่อง 
ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาต ิ
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พ.ศ. ๒๕๔๕๙ โอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาสังกัดกระทรวงพลังงาน ในส่วนของประธานกรรมการและ
องค์ประกอบคณะกรรมการ กฟน. และ กฟภ. นั้น ใช้มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดประธานกรรมการจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการ ด ารงต าแหน่งถาวร 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
โครงสร้างการบริหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้อ านาจ หน้าที่และกลไกที่ กฟน. และ กฟภ. ยังคง
สามารถด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานท้องถิ่นได้เหมือนตอนที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศให้มีแนวทางการด าเนินงานภายใต้นโยบายเดียวกัน
นั้น เพ่ือให้เปูาหมายหลักของประเทศบรรลุผลส าเร็จ นั่นคือ การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน การมีไฟฟูา
ใช้อย่างพอเพียง การให้ประชาชนมีสิทธิที่จะสามารถเข้าถึงพลังงานของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่ง
ไฟฟูาถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. 
ให้มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกระทรวงพลังงาน เพ่ือให้การท างานสอดคล้องทั้งด้านนโยบาย การบูรณาการ
งานร่วมกัน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และหลังจากมีการโอนย้าย กฟน. 
กฟภ. มาที่กระทรวงพลังงานแล้ว ควรให้ทั้งสามการไฟฟูาร่วมกันบูรณาการถึงแผนการลงทุนที่เกิดประโยชน์
สูงสุดและไม่เป็นการลงทุนที่ซ้ าซ้อน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ก่อนที่จะเปิดให้สิทธิ์บุคคลอ่ืนมาใช้
ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นว่า มอบหมายให้ ส านักงาน 
กกพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third 
Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย รวมถึงการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) เนื่องจาก
การจัดท า TPA เป็นแนวทางท่ี ส านักงาน กกพ. ก าลังด าเนินการตามนโยบายที่มีอยู่ ซึ่งในปัจจุบันภาคนโยบาย
ได้ก าหนดให้ท า TPA โครงข่ายไฟฟูา เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม แต่ยังขาดความชัดเจน
ด้านนโยบายของการท า TPA นอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐควรก าหนดเป็น
แนวทางนโยบายหรือหลักการให้ชัดเจน เพ่ือให้ ส านักงาน กกพ. สามารถออกแบบกระบวนการก ากับดูแลได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟูา    

ทั้งนี้ การเปิด TPA  ควรด าเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั่นคงระบบไฟฟูาและเกิดภาระต่อประชาชนที่ยังซื้อไฟฟูาจากระบบอยู่ หลังจากนั้นควรมีการประเมินผล
ประโยชน์ที่ได้จาการเปิด TPA ก่อนที่จะขยายผลต่อไป โดยตั้งเปูาหมายไว้ว่าให้เริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๕ เป็น
ต้นไป และควรค านึงถึงมิติของความมั่นคงพร้อมไปด้วย เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะขายหรือไม่ขายเข้าระบบ
ลงทะเบียน หรือให้ผู้ขายอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์เซลล์ เป็นต้น แจ้งยอดการจ าหน่ายต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 

                                                           
๙ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

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



๘๕ 
 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

 ๘.๑  ด้านการบริหารกิจการพลังงานไฟฟูาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ เกิด
ความชัดเจนในการก าหนดนโยบายพลังงานไฟฟูาของประเทศ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตัดสินใจด้านการ
ลงทุนทั้งในส่วนของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้สอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกันหรือการใช้ที่ดินและ
โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายโดยรวมการปฏิบัติงานของทั้ง ๓ การไฟฟูา เช่น สามารถใช้ Spare 
Part ของระบบส่งและระบบจ าหน่ายบางอย่างร่วมกันได้ส่งผลให้ค่าไฟฟูาลดลง รวมถึงการสนับสนุนการเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเปูาหมายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๗๙ 

 ๘.๒  ด้านก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ก ากับกิจการพลังงาน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยจะขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะท าให้การก ากับ
ดูแลตามกฎ ระเบียบ กติกาต่าง ๆ ของ กกพ. เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน 

๘.๓  ส่งเสริมและจัดจัดท าระเบียบและกฏเกณฑ์ส าหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

๘.๔  ส่งเสริมการจ าหน่ายไฟฟูา (Retail) ได้
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ     
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูา 
หมาย 

ตัวชี้วัด 
ล า 
ดับ 

(ลบ.) 
แหล่ง
เงิน  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 
   การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน 
๑    สนพ. ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย

การโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

                    
สนพ. 

 งบ 
แผ่นดิน 

๑.๑ ๓.๑ 

๒   เสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)                     สนพ.   ๑.๑ ๓.๑ 

๓      เสนอ ครม. ออก พรฎ.และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ กฟน.และ กฟภ. สามารถด าเนนิงานได้เหมือนเดิม 

                    พน.   ๑.๑ ๓.๑ 

  ระเบียบและกฎเกณฑส์ าหรับ Third Party Access  และการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 
๑ ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย 

   - ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฏเกณฑ์ส าหรับ 
TPA ระบบส่งและระบบจ าหน่าย  

     - ส่งเสริมกจิการจ าหน่าย (Retail) 

                    

ส านักงาน กกพ. 

  ๑.๒ 
 
 

๑.๓ 

๓.๒ 
 
 

๓.๓ 
๒ เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

เห็นชอบ 
                    

ส านักงาน กกพ. 
  ๑.๒, 

๑.๓ 
๓.๒, 
๓.๓ 

๓ เสนอ ครม. เพื่อทราบ                     
พน. 

  ๑.๒, 
๑.๓ 

๓.๒, 
๓.๓ 

๔ ก าหนดพื้นที่น าร่อง TPA                      สนพ. 
 ส านักงาน กกพ. 
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ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมาก๊าซธรรมชาติมีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศเนื่องจากสามารถจัดหาและผลิตได้เองในประเทศ โดยในระยะแรกก๊าซธรรมชาติถูกน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาทดแทนการน าเข้าน้ ามันเตา และได้ขยายไปสู่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง 
เพ่ือทดแทนน้ ามันเตา LPG และถ่านหิน รวมทั้งถูกน าไปแยกองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืนๆ ในโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือผลิต LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และผลิตวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่ง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ มากมายที่มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต   

การจัดหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากแหล่งในประเทศ และมีการน าเข้าจากประเทศเมียนมา
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural gas: LNG) เพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น จากการ
ที่ประเทศไทยมีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ท าให้ในอนาคต
แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดอายุสัญญาสัมปทาน และปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าว
ไทยมีแนวโน้มลดลงและจะหมดไป ตามปริมาณส ารองที่มีอยู่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในอนาคต ท าให้ประเทศไทยต้องมีการน าเข้า LNG ซ่ึงในช่วงที่มีการจัดท าแผน PDP ๒๐๑๕ แหล่ง
จัดหา LNG ยังมีจ ากัดและราคา LNG ในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง   

อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะธุรกิจ LNG จากเทคโนโลยีการผลิตที่ลดลง ท าให้มีโครงการผลิต LNG เพ่ิมขึ้น 
ทั่วโลก  ส่งผลให้ราคา LNG สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ รวมถึงการตื่นตัวจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
หลายประเทศ ท าให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของโลกมีอัตราเติบโตกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืน ซึ่งเป็นโอกาส
ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติทั้งโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีรับ-จ่าย LNG ที่มีความเชื่อมโยงทั้งระบบ และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
พลังงานอื่นๆ เช่น โรงไฟฟูา ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ไม่ต้องให้เกิดการลงทุนใหม่ที่ไม่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นภาระต่อประเทศในระยะยาว   

นอกจากนี้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่มีแนวโน้มลดลงจะส่งผลกระทบต่อการจัดหา
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ ที่ เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและส่ว นประกอบให้กับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน 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 ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความหลากหลาย
รวมทั้งคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศ
ไทยที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปร
รูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ รวมถึงแสวงหาพ้ืนที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนอง
นโยบายการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคอ่ืนเพิ่มเติม 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาสามารถก าหนดเป็นประเด็นปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี    
ได้ดังนี ้

ด้านปิโตรเลียม : การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากสัมปทานท่ีจะหมดอายุในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานใน 
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ไม่เกิดหยุดชะงัก และต้องมีการจัดท า Roadmap การบริหารจัดการแหล่งอ่ืนๆ 
ที่จะหมดอายุสัมปทานในอนาคต ได้แก่ แหล่งไพลินแหล่งพ้ืนที่ พัฒนาร่วม ไทย -มาเลเซีย (Joint 
Development Area: JDA) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์  และต้องมีการจัดท าแผนการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ เพ่ือจัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากอ่าวไทย  

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งครอบคลุม ๑) การใช้
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสู งสุด  
เพ่ือประชาชนได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติและไฟฟูา) ที่ต่ าและแข่งขันได้  ๒) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น ๓) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคตะวันตก เพ่ือทดแทนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาที่
จะหมดไป และ ๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือทดแทนการจัดหาจาก
แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (JDA) ที่ลดลง และรองรับความต้องการผลิตไฟฟูาในภาคใต้ 

 การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืน  และ
ราคาแข่งขันได้มีเสถียรภาพ 

 การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้การจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติมี
การแข่งขันให้มีต้นทุนพลังงานที่ลดลง โดยต้องค านึงถึงมิติของความมั่นคงพร้อมไปด้วย 

 การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG 
Trading Hub) เพ่ือสร้างความม่ันคง ต้นทุนการจัดหาที่ลดลง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ  
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ด้านปิโตรเคมี : การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก 
(Plastics Converter) ในประเทศไทยไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  ขาดเงินทุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ การบริหารจัดการ 
และโอกาสในการเข้าถึงตลาด ท าให้ขาดโอกาสในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าสูง 
ในขณะที่ประเทศต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบัน  วัตถุดิบจากก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลายน้ าที่ต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  ขณะที่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ าในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีข้อจ ากัดในการขยายก าลังการผลิตจาก
ข้อก าหนดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่อ่ืนที่มีศักยภาพ ในอดีตได้เคยมีการศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ิมเติม โดยพบว่าพ้ืนที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาโครงการที่เกี่ ยวข้องกับพลังงานไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนในพ้ืนที่  และน าไปสู่ความขัดแย้ง ท าให้ โครงการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาดความต่อเนื่อง 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่เร่งปฏิรูปในประเด็นข้างต้น จะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางพลังงานและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้  ดังนั้น จึงได้มีแนวคิด
ที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ
ปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดบน
พ้ืนฐานการยอมรับของทุกภาคส่วน ต่อไป  
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การปฏิรูปด้านปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาต ิ

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑ น าก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศ 

๑.๒ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน 

๑.๓ น าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอ่ืนมาสร้าง
ประโยชน์สูงสุด 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

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

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑ ประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกชแล้ว
เสร็จ ภายใน ๑ ปี เพ่ือสร้างความม่ันใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี   

๓.๓ จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใน ๑ ปี 

๓.๔ จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG 
Trading Hub) ภายใน ๑ ปี 

๓.๕ จัดท าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ภายใน ๑ ปี 

๓.๖ มีแนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคตอ่ืนๆ 
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 
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๕. หลักการเหตุผล 

เพ่ือน าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มาใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคง เสริมสร้าง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ที่
ผ่านมา 

ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศที่สามารถจัดหาและผลิตได้เองในประเทศ โดยในระยะแรกประเทศไทยได้น าก๊าซธรรมชาติมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาทดแทนน้ ามันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟูาในขณะนั้นที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
และมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการผลิตไฟฟูาที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ก๊าซธรรมชาติจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงในการผลิตไฟฟูาและท า
ให้ต้นทุนผลิตไฟฟูาแข่งขันได้ มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคาน้ ามันในตลาดโลก และต่อมามีการพัฒนาน าก๊าซ
ธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรมทดแทนน้ ามันเตาและถ่านหิน และในภาคขนส่งทดแทนน้ ามันเบนซิน ดีเซล และ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG)  ที่ต้องมีการน าเข้าน้ ามันดิบ ซึ่งก๊าซธรรมชาตินอกจากจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงการจัดหาพลังงานแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนทางพลังงานให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

การใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืนมีส่วนส าคัญในการ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ ๖๕ ล้านตัน เมื่อเทียบกับการใช้ฟอสซิลอ่ืนๆ และจาก
รายงานของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้มีการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟูาของโรงไฟฟูารูปแบบต่างๆ พบว่าต้นทุนไฟฟูาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสามารถ
แข่งขันกับถ่านหินได้ โดยต้นทุนการผลิตดังกล่าวได้รวมต้นทุนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่  17 เปรียบเทียบการปล่อย CO๒ ต่อหน่วยผลิตไฟฟูาของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท 

นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยซึ่งมีองค์ประกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืนๆ 
จ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแยกองค์ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ LPG 
เพ่ือใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งทดแทนการน าเข้า LPG  ก๊าซอีเทน      
โพรเพน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ที่สามารถแยกองค์ประกอบออกมาน าไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทยและเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและ
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างทวีคูณ รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ท าให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นหนึ่งในสินค้าหลักท่ีสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับ
ประเทศจ านวนมหาศาล 

ปัจจุบัน ณ ปี ๒๕๖๐ มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในระดับประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยปี ณ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่ง เทียบเท่าน้ ามันดิบ ๐.๘ ล้านบาร์เรลต่อวัน) โดยเป็นพลังงานหลักของ
การจัดหาพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ของประเทศ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๔๒ และก๊าซธรรมชาติถูกน าไปใช้ในภาคผลิต
ไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ ซึ่งภาคผลิตไฟฟูานั้นใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงหลักโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูาทั้งหมดของประเทศ และมี
การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๖ ตามล าดับ รวมถึงมี
การน าไปแยกองค์ประกอบเป็น LPG และวัตถุดิบปิโตรเคมีในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติในช่วงแรกมาจากการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มา
จากอ่าวไทย ต่อมาเมื่อความต้องการใช้ในภาคไฟฟูาสูงขึ้นจึงเริ่มมีการน าเข้าจากประเทศเมียนมาโดยการขนส่งทาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และปัจจุบันมีการน าเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากหลายประเทศผ่านสถานีรับ-
จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)  โดยสัดส่วนการจัดหาจากในประเทศ (จากแหล่งในอ่าวไทย
และแหล่งบนบก) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ น าเข้าจากประเทศเมียนมาร้อยละ ๑๘ และน าเข้าในรูปของ LNG ร้อยละ ๑๒ 

การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาในสัดส่วนที่สูงนับเป็นการกระจายแหล่งจัดหา
เชื้อเพลิงวิธีหนึ่ง เนื่องจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาจากแหล่งผลิตที่มากกว่า ๙,๐๐๐ หลุมผลิต ผ่าน
การขนส่งทางท่อในทะเลจ านวน ๓ เส้น และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมโยงกับการจัดหาจาก ๓ แหล่งผลิตใน
ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังมีสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ๑ แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพ่ิมเติม ท าให้
สามารถจัดหา LNG จากหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยไม่ได้พ่ึงพาการน าเข้าจากตะวันออกกลางเพียงแหล่งเดียว ซึ่ง
แตกต่างจากการจัดหาน้ ามันที่ต้องพ่ึงพาตะวันออกกลางเป็นหลัก  

จะเห็นได้ว่าการจัดหาก๊าซธรรมชาติมีการกระจายแหล่งที่มา (Diversified Source of Supply) ซึ่งเป็น
การช่วยลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาการจัดหาพลังงานของประเทศจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว  

จากการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศมีโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ จึงสามารถด าเนินการจัดหาจากแหล่งอ่ืนมาทดแทนได้ในกรณีที่
แหล่งใดแหล่งหนึ่งมีการลดการผลิตลง อีกทั้งการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเป็นการขนส่งอย่างต่อเนื่องจากแหล่ง
ผลิตสู่ผู้ใช้ ท าให้เกิดความม่ันคงในการจัดหา รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งและจัดเก็บ นอกจากนี้ จากท่ี
ก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในแต่ละวันของผู้ผลิตในประเทศมีก าลังผลิตส่วนเกินอยู่ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของ
ปริมาณซื้อขายตามสัญญา ซึ่งปริมาณก าลังการผลิตส่วนเกินนี้สามารถจัดให้เป็นปริมาณส ารองเพ่ือความมั่นคง 
ส าหรับรองรับความผันผวนของความต้องการและการจัดหาก๊าซธรรมชาติอีกด้วย 



๙๓ 
 

 

 

รูปที่  18 ความต้องการไฟฟูาของประเทศและสัดส่วนของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟูาของประเทศ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙-๒๕๕๙ 

ในด้านของราคาก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทยมีการท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวโดย
ราคาซื้อขายจะอ้างอิงราคากับน้ ามันเตาในตลาดโลกในสัดส่วนประมาณร้อยละ ๒๐ ถึง ๔๕ ส่งผลให้ราคา 
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีเสถียรภาพกว่าราคาน้ ามันในตลาดโลก ท าให้การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ของประเทศที่ผ่านมามีต้นทุนไฟฟูาให้กับประชาชนในราคาที่ต่ าและไม่ผันผวนตามราคาน้ ามันในตลาดโลก   

 

รูปที่  19 แผนภาพเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติเทียบกับราคาน้ ามันดิบดูไบ 

นอกจากนี้การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติในประเทศได้สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศในรูปของค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ปี          



๙๔ 
 

 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นมูลค่ารวมถึง ๑.๘ ล้านล้านบาท และท าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมที่เป็นของคนไทยที่มีความช านาญเฉพาะภูมิศาสตร์ของแหล่งในประเทศไทยที่มีความแตกต่าง
จากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาบุคลากรที่มีความ
ช านาญในประเทศไทย 

๕.๒  ก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ได้  

ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณส ารองกระจายอยู่ทั่วโลกในทุกภูมิภาค และมีปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว (มีความ
เชื่อมั่นมากกว่าร้อยละ ๙๐) ใช้ได้อีก ๕๓ ปี  ซึ่งมีมากกว่าปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้วของน้ ามันที่ใช้ได้อีก ๕๑ ปีที่
กระจุกตัวอยู่บริเวณตะวันออกกลาง จากความต้องการก๊าซธรรมชาติที่มากขึ้นและเทคโนโลยีการส ารวจและผลิตที่ดี
ขึ้น ส่งผลให้ทั่วโลกมีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติ
สูงสุด จากการส ารวจและพัฒนาแหล่ง Shale Gas มีแหล่งจัดหา LNG ใหม่ๆ ในโลก เช่น ในออสเตรเลีย ประเทศใน
แอฟริกา ฯลฯ และประเทศกาตาร์มีการส่งออก LNG  สูงสุดถึง ๗๗  ล้านตันต่อปี ซึ่งการผลิตก๊าซธรรมชาติและแปร
สภาพในรูปของ LNG ที่มีต้นทุนการแปรสภาพและขนส่งลดลง ท าให้การซื้อขาย LNG ในตลาดโลกปัจจุบันเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในรูปของการท าสัญญาระยะยาว (Long-term Contract) และการซื้อขายในตลาดจร (Spot) 
และจากปริมาณการซื้อขาย LNG ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ได้ส่งผลให้ราคา LNG ในตลาดโลกปัจจุบันปรับลงมาอยู่ใน
ระดับที่สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนได้  

การจัดหาก๊าซธรรมชาติยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในอนาคตคาดว่าจะมีการจัดหา
เพ่ิมเติมจากแหล่งที่เป็น Unconventional Gas ซึ่งมีศักยภาพและมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น Shale Gas,  
Tight Gas, Deep Water, Coalbed Methane (CBM) หรือ Methane Hydrate จากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีการส ารวจและผลิต 

๕.๓  แนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้น  

ในอดีตที่ผ่านมาการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมาจากการจัดหาได้ในพ้ืนที่โดยการขนส่งทางท่อ ซึ่งแตกต่างจาก
น้ ามันที่สามารถขนส่งทางเรือกระจายไปทั่วโลก แต่ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ จากการที่ (๑) มีการซื้อขายในรูปแบบ LNG มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนการแปรสภาพ
เป็นของเหลวลดต่ าลงและมีเรือขนส่ง LNG มากขึ้น (๒) จากการที่สหรัฐอเมริกามีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ
จ านวนมหาศาล ซึ่งเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาจากประเทศผู้น าเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นผู้ส่งออก (๓) ทั่วโลกมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ ทั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (๔) การใช้ 
ก๊าซธรรมชาติของโลกมีอัตราการเติบโตสูงกว่าน้ ามันและถ่านหินจากการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยเฉพาะการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาที่มีความต้องการสูงขึ้น (๕) ราคาก๊าซธรรมชาติและราคา 
LNG ในปัจจุบันมีราคาลดต่ าลงและสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนได้ และ (๖) การใช้ก๊าซธรรมชาติมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทอ่ืน จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติ
จะมีแนวโน้มขยายตัวสูงสุดในอนาคต เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืนๆ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการส ารวจ
และผลิตที่จะให้มีแหล่งจัดหาเพ่ิมขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว 

ส าหรับประเทศไทยที่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
อย่างมากมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ส่งผลให้ประเทศไทยมีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานอ่ืนๆ และมีตลาดก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงมีการน าเข้า LNG สูงสุด
ในภูมิภาค ประกอบกับประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับหลายประเทศและมีความต้องการใช้ 



๙๕ 
 

 

ก๊าซธรรมชาติตามฤดูกาล (Seasonal Demand) ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าประเทศภูมิอากาศในแถบหนาว ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Hub)  

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

๖.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศจะลดลงและหมดไป 

๖.๑.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานขาดความต่อเนื่อง 

แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชในอ่าวไทยที่ก าลังจะหมดอายุสัมปทานและหมดสัญญา ซื้อ  - ขาย 
ลงในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามล าดับ มีปริมาณการผลิตตามสัญญารวม ๒,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ ๔๔ ของการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในปัจจุบัน หากการจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งดังกล่าวขาดความต่อเนื่องจะส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ ท าให้ต้องมีการน าเข้า  LNG มา
ทดแทนสูงถึง ๑๕ ล้านตันต่อปี และโรงแยกก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดต้องหยุดการผลิต และประเทศต้องมี
การน าเข้า LPG สูงถึง ๒.๖ ล้านตันต่อปีเพ่ือทดแทนการผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีต้นน้ าและปลายน้ าของประเทศจะต้องหยุดการผลิตและต้องน าเข้าเม็ดพลาสติกรวมถึงเคมีภัณฑ์ต่างๆ 
มาทดแทน ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้าง และกระทบกับเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 

นอกจากแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชแล้ว ยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ ในอ่าวไทยที่จะ
หมดอายุสัมปทาน อาทิเช่น แหล่งไพลิน จะหมดอายุสัมปทาน ปี ๒๕๗๑ แหล่งพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย - 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 แม้ว่าประเทศจะสามารถด าเนินการให้มีการผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่งสัมปทานที่จะ
หมดอายุ (แหล่งเอราวัณและบงกช)  ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยนั้นยังคงมีแนวโน้ม
ลดลงตามปริมาณส ารองที่มีอยู่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ 

๖.๒ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน ามาสู่การปล่อยก๊าซ CO๒ 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้ระบุให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก ที่บรรดาผู้น าประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญ 
น าไปสู่การก าหนดความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเปูาหมายหลักเพ่ือควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส (Well Below ๒ oC) 

จากรายงานการศึกษาของ IPCC ล่าสุดชี้ให้เห็นว่า เพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายการควบคุมการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิโลกให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส ปริมาณการปล่อย CO๒ ของโลกควรถึงจุดสูงสุด (Peaking) ใน
ปัจจุบันแล้ว เพ่ือให้สามารถทยอยลดการปล่อย CO๒ ให้ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 

 
ที่มา: IPCC, PBS.org, ปตท. 

รูปที่  20 แผนภาพจ าลองปริมาณการปล่อย CO๒ ของโลก 

ส าหรับประเทศไทย ปริมาณการปล่อย CO๒ เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยภาคพลังงานเป็นภาคหลักที่มีการ
ปล่อย CO๒ สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๓ ซึ่งมาจากการผลิตไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมา
ได้แก่ ภาคขนส่งร้อยละ ๒๘ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๖ และภาคอ่ืนๆ อีกร้อยละ ๘ 
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ที่มา : สนพ. 

รูปที่  21 สัดส่วนการปล่อย CO๒ ในปี ๒๕๕๙ 

 
๖.๓ การน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมา และการจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งในพื้นที่ทับซ้อน ไทย-มาเลเซีย มีแนวโน้มลดลงและจะหมดไป 

๖.๓.๑  ปริมาณการน าเข้ากา๊ซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาที่ลดลงและจะหมดไป 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาประมาณ ร้อยละ ๑๘ 
ของสัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๐) และในระยะยาวการน าเข้า
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาจะทยอยหมดสัญญา ซื้อ-ขาย ก๊าซธรรมชาติ (แหล่งยาดานา จะหมดสัญญาใน
ปี ๒๕๗๑ แหล่งเยตากุน จะหมดสัญญาในปี ๒๕๗๓ และแหล่งซอติก้าจะหมดสัญญาในปี ๒๕๘๗) ในขณะที่
ประเทศไทยยังคงมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน ประกอบกับ
ประเทศเมียนมาอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศและมีแนวโน้มที่จะน าก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
และอาจจะไม่ส่งออกมาประเทศไทยเพิ่มเติม จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยจะไม่สามารถ
จัดหาก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของประเทศได้ ซึ่งจะกระทบกับความม่ันคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ในระยะยาว 

๖.๓.๒  ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อน ไทย-มาเลเซีย ที่ลดลงและ
จะหมดไป  

จากการที่พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศมีโรงไฟฟูาที่ส าคัญอยู่เพียงแห่งเดียวซึ่งได้แก่ โรงไฟฟูา
จะนะ ที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติมาจากแหล่งในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
ไทย-มาเลเซีย (แหล่ง JDA) ซึ่งในระยะยาวแหล่ง JDA จะหมดสัญญา ซื้อ-ขาย ในปี ๒๕๗๒ ส่งผลกระทบต่อ
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การผลิตไฟฟูาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ประกอบกับการด าเนินโครงการโรงไฟฟูาถ่านหินกระบี่และ โรงไฟฟูา
ถ่านหินเทพา ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (แผน PDP) ที่จะใช้เพ่ือช่วยรองรับการผลิตไฟฟูา
ส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้รับการต่อต้านจากสังคมและชุมชนในวงกว้าง ส่งผลการด าเนินโครงการล่าช้า
กว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาไฟฟูาเพ่ือสนองต่อความต้องการไฟฟูาในภาคใต้ใน
อนาคต 

๖.๔ โอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG 
(Regional LNG Trading Hub) 

ปัจจุบันนับเป็นยุคทองของก๊าซธรรมชาติ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ LNG มากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียมีการ
น าเข้า LNG เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ได้วางแผน
ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ดังนั้นจากการที่ประเทศไทยมีตลาดก๊าซธรรมชาติที่มี
การเติบโต และจะมีการน าเข้า LNG ในปริมาณที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งอยู่ในที่ตั้งที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้ในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
ก๊าซธรรมชาติต่างๆ อยู่แล้ว ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์การซื้อ  - ขาย 
LNG (Regional LNG Trading Hub) ได้   ดังนั้น ประเทศไทยควรเริ่มจัดท าแผนการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ และพัฒนาเป็นศูนย์การซ้ือ - ขาย LNG (Regional LNG Trading Hub) ในอนาคต 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก 

เพ่ือให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ประเทศไทยต้องมีการด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการบริหารจัดการแหล่งผลิตที่จะหมดอายุสัมปทาน และ
สัญญาซื้อขายในอนาคต และการเร่งให้มีการส ารวจและผลิตในแหล่ งที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ทับซ้อน
ระหว่างประเทศ และเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ภาครัฐต้องเร่งด าเนินการให้การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ดังนี้  

๗.๑.๑. จัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง  

ประเทศต้องด าเนินการเปิดประมูลปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพ่ือสรรหาผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ของแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานลงในปี  ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 
ตามล าดับ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้การจัดการก๊าซธรรมชาติจากทั้งสองแหล่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่แท้จริงเพ่ือให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งสองแหล่งเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา มีการผลิตได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงักในปริมาณที่ไม่น้อยกว่าเดิม มีการจ้างงานใน
ประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน 

นอกจากแหล่งเอราวัณและบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อขาย ยังมีแหล่งไพลิน 
แหล่ง JDA แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อขายใน
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อนาคต ดังนั้นภาครัฐควรต้องมีแผนการด าเนินการล่วงหน้าอย่างเหมาะสมในการคัดเลือกผู้มีสิทธิส ารวจและ
ผลิตในแหล่งดังกล่าว เพ่ือให้การผลิตมีความต่อเนื่องไม่เกิดความเสี่ยงของการพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติ
หยุดชะงักในอนาคต 

๗.๑.๒. จัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ  

ภาครัฐควรเร่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่อ้างสิทธิไหล่
ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Overlapping Claim Area) เพ่ือให้การส ารวจและพัฒนา
ปิโตรเลียมในพ้ืนที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ 

๗.๑.๓ เตรียมการเปิดให้สิทธิ์ส ารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอ่ืนๆ  

เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว ภาครัฐจะต้อง
ด าเนินการเตรียมการเปิดให้สิทธิ์ส ารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอ่ืนๆ ภายในประเทศนอกเหนือจาก
แหล่งสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุ 

๗.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ 

ประเทศไทยต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการและการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
พลังงานของก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานของประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามัน รวมถึงพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์สูงสุด 

๗.๒.๑  ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด   

เพ่ือให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่ประเทศได้ลงทุนไปแล้ว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ รองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต จะต้องมีการก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พ้ืนฐานเหล่านี้ ดังนี้  

(๑) การใช้โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการก่อสร้างโรงไฟฟูาใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนโรงไฟฟูาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปลดระวางในพ้ืนที่เดิม (Replacement Power Plant) เนื่องจากมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ รองรับอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของ แหล่งน้ า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้จัดส่งเชื้อเพลิง และ สถานีจ่ายไฟฟูา 
(Substation) รวมถึง สายส่งไฟฟูา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระการลงทุนของประเทศในการก่อสร้างโรงไฟฟูาใน
พ้ืนที่ใหม ่

(๒) ในกรณีที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ใดๆ หน่วยงานนโยบายและ
หน่วยงานก ากับการประกอบธุรกิจจะต้องร่วมกันพิจารณาความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวว่าอยู่ใกล้กับ
โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเดิมหรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ทั้งหมด และควรวางแผนด าเนินการ
พัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่เดิมให้สามารถรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติม
ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ เพ่ือเป็นการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของที่ประเทศลงทุนไปแล้วได้อย่างเต็มที่และ



๑๐๐ 
 

 

เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด รวมถึงเพ่ือไม่ให้ประเทศเกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและสร้างภาระให้กับประชาชนโดยไม่
จ าเป็น 

๗.๒.๒  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติใหม่รองรับความต้องการที่เพิ่มข้ึน  

(๑) การขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต เพ่ือให้ต้นทุนของค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ภาครัฐต้องพิจารณาให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้การก ากับ
ค่าบริการของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดของโครงข่ายท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบันและไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 

(๒) ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติและ LNG ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว โดยในการ
พิจารณาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งรวมถึงการ
ใช้งานในระยะยาวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และสามารถรองรับนโยบาย
ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของภาครัฐได้ 

๗.๒.๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้  

เพ่ือทดแทนการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมาที่จะลดลงในอนาคต ต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็น
ก๊าซแบบลอยน้ า (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) หรือ LNG Receiving Terminal 
รองรับการน าเข้า LNG จากประเทศเมียนมา และส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งที่มีอยู่ปัจจุบันมายังประเทศไทย 
เพ่ือใช้ระบบท่อที่มีอยู่ และการน าเข้า LNG จากฝั่งตะวันตกจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเพ่ือเป็นการ
กระจายแหล่งจัดหาในการสร้างความมั่นคง  

การด าเนินการดังกล่าวควรมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหลักของประเทศที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคง
ทางพลังงาน ได้แก่ ปตท. และ กฟผ. ร่วมกันด าเนินการพัฒนาแผนงานในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันตกและภาคใตข้องประเทศ และจัดท าแผนในการพัฒนาโรงไฟฟูาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในพ้ืนที่
ดังกล่าว เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาในพ้ืนที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาส
ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานในการลงทุนโรงไฟฟูาในประเทศเมียนมารองรับความต้องการไฟฟูาที่เพ่ิมขึ้นจาก
การพัฒนาประเทศเมียนมาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง ๒ ประเทศในภาพรวม 

๗.๓ การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการที่ประเทศไทยได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ  
ก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการจัดหา จัดส่ง และน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ส่งผลให้ยังคงมีความต้องการพลังงานในปริมาณ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงควรที่จะส่งเสริมให้ขยายฐานการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาด ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน และมีอยู่มากมายโดยสามารถจัดหาได้จากหลายแหล่งทั่วโลก และมีราคาอยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอ่ืนได้ โดยจัดท าแผนงานส่งเสริมการน าก๊าซธรรมชาติไปให้เกิดการใช้ประโยชน์
ต่างๆ ดังนี้ 



๑๐๑ 
 

 

๗.๓.๑  ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา : ก าหนดให้ก๊าซธรรมชาติเป็น
หนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟูา เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน และเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีราคาท่ีแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงอื่นๆ  

๗.๓.๒  ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม : ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือทดแทนน้ ามันเตา/LPG/ถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยก าหนดมาตรการส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริมทางด้านภาษีเพ่ือจูงใจผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานที่สะอาด 
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ภาครัฐได้ประหยัดต้นทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

๗.๓.๓  ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง : ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ทดแทนน้ ามันเตาในเรือขนส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization: IMO) ที่มีมติให้จ ากัดปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงของเรือขนส่งระหว่างประเทศไม่เกิน ๐.๕% 
(จากระดับ ๓.๕% ในปัจจุบัน) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงการขนส่ง LNG ทาง
รถบรรทุกไปสู่บริเวณนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติสามารถ
เข้าถึงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายก๊าซธรรมชาติไปสู่พ้ืนที่
ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประเทศมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่พ้ืนที่ใหม่ 

๗.๔ การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ   

การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการ
จัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติและการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการลงทุนก่อสร้างสถานี รับ - จ่าย LNG 
เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้รับความเห็นชอบการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และเพ่ือให้ประโยชน์
ที่เกิดจากการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ การสร้างการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

๗.๔.๑ มิติด้านความม่ันคงทางพลังงานของประเทศ   จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนของการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับการดูแลความมั่นคงการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ
ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง 

๗.๔.๒ มิติด้านการท าให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ  : ก าหนดให้ปริมาณจัดหา 
ก๊าซธรรมชาติของประเทศในส่วนที่เหลือจากส่วนของการจัดหาเพ่ือความมั่นคงให้เป็นปริมาณที่มีการแข่งขันใน
การจัดหา เพ่ือใช้ในภาคไฟฟูาและอุตสาหกรรม  

 

 

 



๑๐๒ 
 

 

๗.๕ การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional 
LNG Trading Hub) 

การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงทาง
พลังงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะน าไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า LNG (LNG Value Chain) และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการจ้างงานใน
ประเทศ ตลอดจนช่วยให้ภาครัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าธรรมเนียมในการด าเนินการต่างๆ 
โดยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๕.๑  มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนและก าหนด 
Road map ในการการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย 
LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) โดยในการศึกษาจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแผนในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น LNG Trading Hub 

๗.๕.๒  ศึกษาข้อจ ากัดทางกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน เพ่ือวางแผนในการยกร่างกฎหมาย
และระเบียบตลอดจนการก ากับและข้อบังคับต่างๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความ
พร้อมที่จะด าเนินธุรกิจ LNG Trading 

๗.๕.๓  รัฐบาลควรสนับสนุนการลงทุนตลอด Value Chain ของ LNG เพ่ือสนับสนุนให้เกิดตลาด 
LNG ในภูมิภาคและสนับสนุนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ 

๘.๒ ประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายตัวให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 

๘.๓ เสริมสร้างการใช้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ    

๘.๔ เสริมสร้างการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ 



๑๐๓ 
 

 

 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แนวทาง ๑   การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก 
๑ เปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่

ก าลังจะหมดอาย ุ(เอราวัณ 
บงกช) และก าหนดมาตรการ
เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง 

                    ชธ.   เพื่อให้การจัดหากา๊ซ
ธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณและแหล่ง
บงกชที่จะหมดอายุ
สัมปทานในปี ๒๕๖๕-
๒๕๖๖ ไม่เกิด
หยุดชะงัก 

ประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
เอราวัณ และแหล่งบงกชแล้ว
เสร็จใน ๑ ปี    

๒ จัดท าแผนการด าเนินการในการ
บริหารจัดการแหล่งสัมปทานใน
อ่าวไทยทีจ่ะหมดอายุในอนาคต  
ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง JDA 
(หมดอาย ุPSC) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และ
แหล่งอาทิตย ์
 

                    ชธ.   เพื่อให้แหล่งอื่นๆ ทีจ่ะ
หมดอายุในอนาคตมี
การผลิตต่อเนื่อง 

มีแนวทางปฏบิัติส าหรับการ
บริหารจัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต
อื่นๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง 
JDA (หมดอาย ุPSC) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่ง
อาทิตย์ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓ ก าหนด Roadmap ในการ
พัฒนาแหล่ง TCOCA 

                    พน./กต.   เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมจากอ่าวไทย 

 

๔ 
ลงนาม MOU ร่วมระหว่าง 
ประเทศ ไทย-กัมพูชา ในการ
พัฒนาแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไทย-
กัมพูชา  
 
 
 
 

                    
 

 

 

 

 

พน.   เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมจากอ่าวไทย 

 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ    



๑๐๔ 
 

 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
แนวทางที่ ๒ การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑ ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศเพื่อรองรับความ
มั่นคง และการเติบโตของ
ประเทศ 

                    สนพ./ชธ.   เพื่อประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากต้นทุน
พลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ
และไฟฟูา) ที่ต่ าและ
แข่งขันได้ 

จัดท าแผนพัฒนาและใช้
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี   

๒ ก าหนด Roadmap ในการ
พัฒนาหรือจัดหาเช้ือเพลิงเพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติ และทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานในภาค
ตะวันตกและภาคใต้ 

                    สนพ./ชธ.   - เพื่อทดแทนการ
จัดหากา๊ซธรรมชาติ
จากประเทศเมียน
มาที่จะหมดไป 
- เพื่อทดแทนการ

จัดหาจาก JDA ที่
ลดลง และรองรับ
ความต้องการผลิต
ไฟฟูาในภาคใต้ 

จัดท าแผนพัฒนาและใช้
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติภายใน ๒ ปี  

แนวทาง ๓ การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๑ ก าหนดเป็นนโยบายให้กา๊ซ
ธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิง
หลักในการผลิตไฟฟูา 

                    สนพ./ชธ.   เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้
ก๊าซธรรมชาติทดแทน
เช้ือเพลิงฟอสซิลอื่นๆ 
เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิง
ที่สะอาด ไม่เกิดความ
แตกแยก และราคา
แข่งขันได้มีเสถียรภาพ 

จัดท าแนวทางการส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟาู 
อุตสาหกรรมและขนส่งภายใน ๑ 
ปี   ๒ จัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้

ก๊าซธรรมชาติไปใช้ทดแทน
น้ ามันเตา ถ่านหิน และ LPG 
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
การน ากา๊ซธรรมชาติ ทดแทน
การใช้น้ ามันเตาในเรือ 

                    สนพ./ชธ.   

๓ ศึกษาการน าก๊าซธรรมชาติไปยัง
พื้นที่ต่างๆ นอกโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

                    ปตท.   

แนวทาง ๔  การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน 



๑๐๕ 
 

 

 กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑ ศึกษาแนวทางการเปิดให้มีการ

แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาต ิ 
                    สนพ./ชธ./

ส านักงาน กกพ. 
 

  เพื่อให้ประโยชน์ที่เกิด
จากเปิดเสรีกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ 

จัดท าแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ภายใน  ๑ ปี   
  

  
๒ ศึกษาถึงสัดส่วนของปริมาณกา๊ซ

ธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคง 
กับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการ
แข่งขัน ที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย  

                    สนพ./ชธ.   เพื่อให้การเปิดเสรีไม่
กระทบต่อความมั่งคง
ในการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติให้กับ
ประเทศ  

๓ ศึกษาแนวทางการก าหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ 
แนวทางการก ากับดูแลที่ส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขัน และเกิด
ประโยชน์กบัผู้บริโภค 

                    สนพ./ชธ./
ส านักงาน กกพ. 

     เพื่อให้การเปิดเสรีเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศและผู้บริโภค 
รวมทั้งมีการก ากับดูแล
อย่างมีประสิทธภิาพ 

แนวทาง ๕  การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub 
๑ ก าหนด Roadmap ในการ

พัฒนา LNG Hub ของประเทศ
ไทย 

                    สนพ./ชธ./ปตท.   เพื่อพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางซ้ือขาย 
LNG ในภูมิภาค 
(Regional LNG 
Trading Hub) 

มีการศึกษาการพัฒนาใหป้ระเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG 
(Regional LNG Trading Hub) 
ภายใน ๑  ป ี

๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา LNG Hub ของประเทศ
ไทย 

                    ปตท.    

๓ ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ให้
รองรับการเป็น LNG Hub 

                    พน.    
๔ จัดท ามาตรการสนับสนุนในการ

ท าธุรกิจ LNG ทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน) 

                    รัฐบาล    



๑๐๖ 
 

 

การปฏิรูปด้านปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘  การพัฒนาปิโตรเคมรีะยะที่ ๔  

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่ง
อนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

การจัดท ากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี (ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐน าไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี
นับจากกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑ จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี ๒๕๖๒ 

๓.๒ จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ที่สามารถด าเนินการได้ทันทีในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
ทะเลภาคตะวันออก 

๓.๓ จัดท าการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาวใน 
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 

๓.๔ การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการตามกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 

๕. หลักการเหตุผล 

๕.๑ ความส าเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ในอดีตประเทศไทยประสบความส าเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทยโดย
น ามาผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นไปอย่าง
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รวดเร็ว และช่วยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ และส่งผลต่อเนื่องให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างทวีคูณ (Economic Multiplier) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  โดยมีการ
ลงทุนทั้งจากนักลงทุนในและต่างประเทศจ านวนมหาศาล ตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ าและปลายน้ า เกิด
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับยกระดับฝีมือแรงงานผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ  

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเริ่มเติบโตขึ้นจากการค้นพบทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐบาลในสมัยนั้นได้ตระหนักถึงความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือวาง
แนวทางที่จะใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือบูรณาการการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศให้เป็นระบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ 
ท าให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
หลักของประเทศตั้งแต่นั้นมา โดยมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๑ ( พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒)  :  รัฐบาลได้จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard) เป็นกลไกระดับชาติท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลก าหนดนโยบายผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานหลักของประเทศบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โดยภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ได้แก่ ถนน รถไฟ นิคมอุตสาหกรรม     
อ่างเก็บน้ า ท่อส่งน้ า ท่าเรือน้ าลึก ไฟฟูา ประปา โทรคมนาคม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นผู้ลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายของการพัฒนาเพ่ือทดแทนการน าเข้า  การพัฒนาในระยะนี้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีในผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์โดยได้มอบหมายให้ ปตท. พัฒนาโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตวัตถุดิบ คือ 
อีเทน โพรเพน และ LPG มาเป็นวัตถุดิบ และเชิญชวนให้เอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มข้ึน 
พร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีข้ันต้น 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๗)  :  รัฐบาลได้เปิดเสรี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้มีการขยายการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นต้นโดยใช้แนฟทาที่มาจากการขยายโรงกลั่นในประเทศและการใช้ประโยชน์คอนเดนเสทที่ผลิตจากอ่าวไทยมา
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต พร้อมกับมีการเพ่ิมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ นอกเหนือจากสาย
โอเลฟินส์ เพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ในประเทศที่หลากหลายมากขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที ่๓ ( พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๑) : เป็นการขยายพร้อมกับ
ปรับตัวเพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยเชื่อมโยงสายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้น
ปลายอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นกลุ่ม (Cluster) เกิดความร่วมมือทางธุรกิจทั้งระหว่างบริษัทใน
ประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ชนิดผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย จากปิโตรเคมีเกรดธรรมดาเริ่มไปสู่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น รองรับความต้องการในประเทศซึ่งเพ่ิมขึ้นและ
ขยายการส่งออก โดยมีการใช้วัตถุดิบที่มาจากทั้งก๊าซธรรมชาติและแนฟทา นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีและ
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ก าลังการผลิตที่มีขนาดเทียบเคียงก าลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) ท าให้เกิดการประหยัดต้นทุน
เชิงขนาดได้ (Economy of Scale) และไม่มีความเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค 

โดยตลอด ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๑ จนถึง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๓  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ดึงดูดการลงทุนจากบริษัททั้งในและ
ต่างประเทศให้เข้ามาท าการลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมหาศาล โดยมูลค่าเงินลงทุนสะสมใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสูงถึงประมาณ ๑ ล้านล้านบาท ซึ่งสร้างรายได้และมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ  
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เป็น ๑ ใน ๕ อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด
ของประเทศ ตามล าดับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า 
๔,๐๐๐ ราย มีการจ้างงานในกลุ่มปิโตรเคมีและในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปร่วมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ อัตรา๑๐ และ     
ที่ส าคัญคือเกิดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับคนไทยจากการร่วมลงทุนกับบริษัท
ต่างประเทศอีกด้วย 

๕.๒ ความจ าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต 

๕.๒.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อรองรับนโยบายยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศไทยไปสู่ “Thailand ๔.๐” 

ประเทศได้ก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S - Curve) ในอนาคตเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐ ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใน
การสร้างฐานการผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกที่
มีคุณสมบัติพิเศษ (Specialty Products) มากขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวทั้งในรูปแบบเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ในระยะต่อไป จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมเติมจาก
ฐานที่มีในปัจจุบัน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต น าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
เพ่ือทดแทนการน าเข้า เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิต
ของภูมิภาค เพ่ือสร้างรายได้จากการส่งออก เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย 

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

 ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโดยข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลป  2555 ยกเว้นข้อมูลการลงทุนเป็นข้อมูล ณ ป  2556 
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แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในภูมิภาค CLMV ที่จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขยายตัวอย่าง
รวดเร็วซ่ึงเป็นความต้องการพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะสูงถึงประมาณ ๑.๕ – ๒ เท่าของ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย
ที่ผ่านมาใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ระบบการขนส่งในกลุ่ม CLMV ก็มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา และยังคงพัฒนาต่อไปอีกจากนโยบายของภาครัฐ ที่มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศโดยเฉพาะระบบการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและเชื่อมต่อไปยัง CLMV 
เพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายการส่งออก ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นโอกาส
อันดีที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นประตู และศูนย์การค้าการลงทุนเข้าสู่ประเทศ CLMV เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการค้าให้กับประเทศไทย 

๕.๒.๓ ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

ประชากรโลกปัจจุบันประมาณ ๗.๖ พันล้านคนจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น ๘.๕ พันล้านคน   
ในปี ๒๐๓๐ และในจ านวนนี้จะมีประชากรที่มีรายได้ปานกลาง (Middle-class Income) เพ่ิมขึ้นอีก ๒.๕ พันล้านคน 
จะมีผลท าให้เกิดการเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ไปทั่วโลก และจะท าให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าและ
บริการมากขึ้น รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีขึ้น จากความต้องการความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมมากขึ้นและมีความ
หลากหลายรวมทั้งคุณภาพที่สูงขึ้นด้วย  โดยตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย
ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับที่ ๑ และ ๒ ของโลก ท าให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนจากฝั่งประเทศ
ตะวันตกมาเป็นประเทศตะวันออกหรือเอเชีย  

ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่
จะช่วยเสริม สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จากการมีตลาดใหญ่ในประเทศ พร้อมกับใช้ศักยภาพความ
ได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตลาด ในการรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลกและ
ภูมิภาคที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเคยติดอันดับ ๘ ของโลกที่มีก าลังการผลิตและความซับซ้อนของ
อุตสาหกรรมสูงสุด และมีศักยภาพการแข่งขันและความแข็งแกร่งในภูมิภาค เป็นอุตสาหกรรมการผลิตหลักที่
สร้างความม่ันคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศมีการ
ชะลอตัวและหยุดชะงักการขยายก าลังการผลิตจากประเด็นปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  

๖.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก 

๖.๑.๑ ประเทศไทยเคยมีอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชีย แต่พบว่า
การเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกของไทยที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์และความสามารถของผู้ประกอบการเป็นหลัก เน้นการผลิตสินค้าทั่วไปที่มีเทคโนโลยีไม่สูงจน
ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเติบโตค่อนข้างช้า การไม่มีผู้แปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพท าให้ประเทศ
ไทยขาดโอกาสในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีมูลค่าสูง และท าให้ประเทศต้องมี
การน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 
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๖.๑.๒ อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติก (Plastics Converter) ในประเทศไทยไม่มีการลงทุน
อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ผู้ประกอบการ ๔,๐๐๐ กว่าราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของจ านวนผู้ประกอบการ) ขาดเงินทุนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และโอกาสในการเข้าถึงตลาด 

๖.๑.๓ อุตสาหกรรมพลาสติกต้องพ่ึงพาแรงงาน (Labor Intensive) แต่บุคลากรไทยยังขาด
ทักษะเฉพาะทางด้านการผลิตพลาสติก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๖.๑.๔ ขาดการสนับสนุนงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างจริ งจัง รวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์และขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้วิจัยและภาคอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

๖.๑.๕ อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศยังไม่เข้มแข็ง ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมพลาสติกคอมพาวนด์และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

๖.๑.๖ ขาดข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ข้อมูลความต้องการของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 

๖.๑.๗ ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติกคงรูป เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่แยกและทิ้ง
ขยะพลาสติกในพ้ืนที่จัดเก็บที่เหมาะสม และยังไม่มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้
ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้เกิดการต่อต้านการใช้พลาสติกดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ 

๖.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบัน 

๖.๒.๑ วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมปลายน้ าที่อาจต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ
และความสามารถในการแข่งขันลดลง  

๖.๒.๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีข้อจ ากัดในการขยายก าลังการผลิต
จากข้อก าหนดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการมีอุตสาหกรรมอ่ืนที่ปลดปล่อยมลพิษสูงอยู่ในพ้ืนที่ และได้รับ
การจัดสรรสัดส่วนการปล่อยก๊าซในชั้นบรรยากาศ ท าให้เป็นการปิดกั้นโอกาสในการขยายการลงทุนและก าลัง
การผลิตเพ่ิมเติมได้ 

๖.๒.๓ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีการใช้ทรัพยากรน้ า
ในการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาโครงการ EEC ของภาครัฐที่ต้องมีการ
ใช้น้ าในภาคอุปโภคบริโภคจ านวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปริมาณฝน
ในแต่ละปี  ท าให้ทรัพยากรน้ าจะไม่เพียงพอและก่อเกิดปัญหาการจัดสรรการใช้น้ าระหว่างเพ่ือการบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมในท่ีสุด  
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๖.๒.๔ ปัญหาความไม่ชัดเจนของการจัดผังเมือง กล่าวคือผังเมืองที่ก าหนดแล้วไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังเพราะจะท าให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงผังเมืองมาบตาพุด
ท าให้พื้นที่อุตสาหกรรมลดลงและไม่มีพ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมหลักในระยะต่อไป 

๖.๒.๕ การพัฒนาเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Specialty) และที่มีมูลค่าสูง (High Value -
added Products) ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตของเจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่ง
บางรายการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวต้องผ่านการร่วมลงทุน 

๖.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ  

ในอดีตได้เคยมีการศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ิมเติม โดยพบว่าพ้ืนที่ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นที่ตั้งที่มีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค และจะมีส่วนช่วยในการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและขยายเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ ปาล์ม และยางพารา อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาโครงการที่เก่ียวข้องพลังงานไม่ได้
รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ และน าไปสู่ความขัดแย้ง ท าให้โครงการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องขาดความต่อเนื่อง 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

ภาครัฐควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ให้กับประเทศเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากการจัดหาปิโตรเลียมที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต่อยอดการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอยู่พร้อมกับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตพร้อมกับยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
และรายได้ของประชาชน  ดังนี้ 

๗.๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   

เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์
ของไทย ต้องมีการน าการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์พร้อมกับเพ่ิมความสามารถของผู้ประกอบการแปร
รูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และมี
คุณสมบัติพิเศษที่มีมูลค่าสูง ทดแทนการน าเข้าและพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเพ่ือขยายฐานสู่การ
ส่งออก พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้สามารถขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม) โดยควรมีมาตรการ ดังนี้ 

๗.๑.๑ ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต (New S-curve) ให้มุ่ง
สู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด 

๗.๑.๒ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ รองรับอุตสาหกรรม
เปูาหมายผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมเปูาหมายกับ
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ผู้ประกอบการแปรรูป  การสนับสนุนการร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี การให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายเข้ามามี
ส่วนร่วมลงทุน 

๗.๑.๓ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
รองรับการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMV และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเม็ดพลาสติกที่ต้องส่งออกใน
ปัจจุบัน อีกท้ังภาครัฐต้องส่งเสริมการค้าชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก รวมถึงการก าจัดอุปสรรค
ด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  

๗.๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐให้ความช่วยเหลือการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพ่ือมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเปูาหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟูา ชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานยนต์ เป็นต้น 
รวมถึงรัฐควรพิจารณาลงทุนในห้องทดลองต้นแบบ (Pilot Prototype) เพ่ือให้เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตใหม่ๆ จากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของนักวิจัยและผู้ริเริ่มกิจการใหม่ๆ ในประเทศ 
(Startup) โดยจะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพ่ือร่วมกันคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด พร้อมกับเป็นการหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะเป็น Platform ให้นักวิจัยและ Start Up ได้ท างานร่วมกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพ่ือรับทราบความต้องการของผู้บริโภคและน าไปสู่การขยายผล (Scale Up) ต่อไป 

๗.๑.๕ ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เช่น การน าเข้าเครื่องจักร 
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายในอนาคต 
(New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐  โดยควรก าหนดสิทธิประโยชน์
ในอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของ EEC   ขยายการให้สิทธิประโยชน์
การลงทุนในพ้ืนที่อ่ืน เช่น เขตเศรษฐกิจชายแดน 

๗.๑.๖ ผลักดันการท า Circular Economy ส าหรับพลาสติก โดยให้มีการลงทุน Recycle และ 
Reuse ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพ่ือเกิดการบริหารจัดการภาพรวมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร เช่น น าไปเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท่งเพ่ือใช้ในโรงไฟฟูาขยะ หรือผลิตเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้งและส่งไปขายยังต่างประเทศ 

๗.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดกับฐานการผลิตปิโตรเคมีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มี
ภาคเอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร และภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้า ง
พ้ืนฐานที่ลงทุนเป็นจ านวนมาก เช่น ระบบขนส่งทั้งทางรถ เรือ รวมทั้งคลังสินค้าต่างๆ พร้อมกับการรักษา
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่สามารถด าเนินการได้ทันทีเพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S-curve) ในพ้ืนที่ EEC พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประชากรและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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๗.๒.๑ ให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ าโดยลงทุนสร้างโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นที่ใช้
แนฟทา หรือ LPG เป็นวัตถุดิบ มีก าลังการผลิตเอทิลีน ๑-๑.๕ ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเคียงก าลังการผลิตขนาด
ใหญ่ในโลก (World Scale) และเกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) รองรับการลงทุน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายที่จะผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) และทดแทนปริมาณ เอทิลีนที่ผลิตจากวัตถุดิบจาก
ก๊าซธรรมชาติที่จะลดลง เพ่ือรักษาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   

๗.๒.๒ สนับสนุนอุตสาหกรรมโรงกลั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเ พ่ือให้สามารถผลิต
วัตถุดิบ (Naptha, LPG) ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนเปลี่ยนน้ ามันเตาที่มีก ามะถัน
สูงเป็นน้ ามันใสที่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีได้ 

๗.๒.๓ ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมโรงกลั่นที่
จะผลิตวัตถุดิบปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน EEC   

๗.๒.๔ ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการปล่อยมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะการจัดสรรที่ไม่ได้มีการด าเนินโครงการและใช้จริง เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ให้โครงการที่จะด าเนินงาน
จริงน ามาใช้ และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้สูงสุด ภายใต้กรอบการปล่อยที่มีอยู่ 

๗.๒.๕ ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ผังเมือง : มีความชัดเจนของผังเมือง ใน จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับปิโตรเคมีระยะที่ ๔ 

(๒) ท่าเรือ : มีความชัดเจนในการต่อสัมปทานท่าเรือบริเวณมาบตาพุด  

(๓) ระบบถนน : ลดความแออัดโดยการขยายและเชื่อมต่อถนนระหว่างนิคมฯ ไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบัง 

(๔) ระบบราง : เชื่อมต่อท่าเรือน้ าลึกที่ส าคัญ ระบบถนน ด้วยระบบรถไฟทางคู่ในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและมีแผนขยายระบบรถไฟทางคู่ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยผ่านพื้นที่ตั้งโรงงาน 

(๕) ระบบน้ า : จัดหาและพัฒนาแหล่ง   น้ าดิบ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองใหม่ 
แหล่งท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม  ในพื้นที่  EEC และให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

(๖) ระบบไฟฟูา : ต้องมีเสถียรภาพและราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตไฟฟูาใน
รูปแบบ Cogeneration  

๗.๒.๖ ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและพัฒนาของชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาและต่อ
ยอดไปสู่อุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพ่ือทดสอบและ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
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๗.๒.๗ การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งคนในและนอกพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และเป็นโอกาสในการสร้างงานให้กับคนใน
พ้ืนที ่

๗.๒.๘ จัดสรรงบประมาณกลับสู่ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และประชากรแฝง 

คาดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จะใช้เงินลงทุน
ประมาณ ๒-๓ แสนล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก ให้กระทรวงพลังงาน ศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ EEC เพ่ือก าหนดกลไกและหน่วยงาน
เจ้าภาพที่จะด าเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคตเพ่ิมเติมด้วย   

๗.๓   การก าหนดพื้นที่ใหม่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว  

เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงควรมีการก าหนดพ้ืนที่พัฒนาที่มีศักยภาพ
เพ่ิมเติม ซึ่งในอดีตรัฐได้เคยมีการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern 
Seaboard) เพ่ือยกระดับภาคใต้ให้เป็นศูนย์การผลิต การค้าและการกระจายสินค้าแหล่งส าคัญของประเทศ และ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจะเป็นประตูสู่ต่างประเทศทั้งด้านทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 
พร้อมกับใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศและการ
ส่งออกสินค้าสู่ตลาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ภายใต้กรอบการพัฒนาสร้างความเจริญเติบโตในพ้ืนที่ภาคใต้ เพื่อ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับสมดุลในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับรายได้ของคน      
ในพ้ืนที่ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่  โดยควรมีมาตรการ ดังนี้  

๗.๓.๑ การมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และยอมรับและเกิดความต้องการให้มีการ
พัฒนาพ้ืนที่ โดยต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าเปูาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่
ต่อไป 

๗.๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ในรูปแบบ “พ้ืนที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์” เพ่ือบูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่และรายได้ของคนในพื้นที่ทั้งใน
ด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้มีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบการจัดท า
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ภาคใต้ 

๗.๓.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ภาคใต้จะประกอบด้วย 

(๑) การพัฒนาคอมเพล็กซ์โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีเข้าด้วยกัน ให้มีก าลังการผลิต
ขนาดเทียบเคียงก าลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพ่ือให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy 
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of Scale) และสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวในพ้ืนที่ภาคใต้ ก็จะสามารถลดต้นทุนของการด าเนินงานจากการใช้
ประโยชน์ความเย็นเหลือทิ้งของการแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 

(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อเนื่องให้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน (Cluster) และ
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย 
และผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มและ
ยางในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมยาง และ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

(๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ได้แก่ ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ 
โลจิสติกส์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพ่ือรองรับการพัฒนา พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคมครอบคลุมการศึกษา การดูแลสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชน 
สังคม และแรงงานเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

(๔) การจัดให้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในภาคใต้ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนให้
ทัดเทียมกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธุรกิจการค้า (Trading) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ 

๗.๓.๔ จัดหาพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เหมาะสม 
และให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากคนในพื้นท่ี  

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑  สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

๘.๒ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ 

๘.๓ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย (New S-curve) 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ    

 กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทางที ่๑   การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๑ ศึกษามาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ที่มีมูลคาสูงขึ้น
และรองรับอุตสาหกรรม
เปูาหมายของประเทศ  
(New S-Curve) 

                    อก./สศช.   เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมีภัณฑ์  

มีแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปร
รูปพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ภายใน
ปี ๒๕๖๒ 
 

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
๑ ก าหนดสิทธปิระโยชนก์ารลงทุน

แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี    
ระยะที ่๔ 

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

  เพื่อเป็นการรักษา
ศักยภาพให้ฐานการ
ผลิตปิโตรเคมีในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้าคงความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

มีแผนการ
พัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ที่
สามารถ
ด าเนินการได้
ทันทีในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก 
ภายในป ี๒๕๖๒ 

 

๒ ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการ
ปล่อยกา๊ซในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม 

                    EEC/ทส.   

๓ จัดท าแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่๔ 
ที่สามารถด าเนินการได้ทันทีใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

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

  

๔ ศึกษาเพื่อก าหนดกลไกและ
หน่วยงานเจา้ภาพที่จะ
ด าเนินงานผลักดันและขับ
เคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคต  
 
 
 
 

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

สศช. 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ    

 กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

แนวทางที ่๓ การก าหนดพ้ืนที่ใหม่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว 
๑ จัดท าการศึกษาเพื่อก าหนด

กรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่๔ 
ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

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

  เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการกระจาย
รายได้ไปสู่ภูมิภาคอื่น 

มีกรอบแผนการ
พัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ ใน
ระยะยาวในพื้นที่
ที่มีศักยภาพ 
ภายในป ี๒๕๖๒ 

แนวทางที ่๔  การก าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบ 
๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้

ข้อเสนอแนะ และด าเนินการ
ตามผลการศึกษาในการก าหนด
นโยบายและมาตรการการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔ 

                    หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งตาม 
ผลการศึกษา 

 

  เพื่อบูรณาการการ
ด าเนินการผลักดันการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรปโิตรเลียมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และยกระดบัขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทย 

 มีการมอบหมาย
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง
รับผิดชอบ
ด าเนินการตาม
กรอบแผนการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะ ๔  
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ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริม 
การแข่งขันและสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ 

ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพ่ือให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ ทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันหรือประเทศทางตะวันตก จึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานจ านวนมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พลังงานเกือบทั้งหมดมาจากการซื้อและน าเข้าจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงสูญเสียเงินตราจ านวนมาก  
ออกนอกประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนใช้เอง จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพ่ือลดการ
ใช้พลังงานจากต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan : AEDP ๒๐๑๕) โดยให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม  และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และได้ก าหนดเปูาหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP ๒๐๑๕ เท่ากับร้อยละ 
๓๐ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี ๒๕๗๙  

โดยในภาคการผลิตไฟฟูา คาดว่าจะมีการพัฒนาการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามศักยภาพวัตถุดิบเชิงพ้ืนที่และระบบสายส่งไฟฟูาที่สามารถรองรับการผลิตไฟฟูาจากพลังงาน
ทดแทนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตไฟฟูาจากชีวมวล ขยะ และแสงอาทิตย์ ส าหรับภาคการผลิตความร้อน 
การใช้พลังงานทดแทนในภาคส่วนนี้ มีเปูาหมายในการพัฒนาการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น
อย่างช้าๆ ในช่วงแรก และจะเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายแผนฯ ซึ่งจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการผลิตการใช้ความร้อนจากพลังงานทดแทนเป็นไปตามเปูาหมาย โดยอาศัยกลไกการสนับสนุน   
ด้านราคา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานหลัก ในขณะที่ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพหรือ
พลังงานทดแทนในภาคขนส่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้ งด้านการเกษตร การลงทุน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โรงกลั่น และอุตสาหกรรมยานยนต์  มีการเติบโตต่อเนื่อง แต่จากการที่มีความ
หลากหลายของเชื้อเพลิง อาจส่งผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการวางแผนการด าเนินการส าหรับ
หน่วยงานและการก าหนดแผนลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง    

ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาในการส่งเสริมพลังงานทดแทน สามารถแบ่งปัญหาการบริหาร
จัดการเป็น ๔ ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่งปฏิรูป ดังนี้ 

 การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากชีวมวลมีปัญหาด้านการบูรณาการข้อมูล และได้รับการต่อต้าน
จากประชาชน รวมทั้งยังขาดมาตรฐานและตลาดกลางชีวมวล ในภาคการผลิตไฟฟูาและภาคความร้อน มีแผน
ที่จะเพ่ิมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยการเพ่ิมสัดส่วนจากพลังงานทดแทนที่ จะสามารถ
ส่งเสริมให้ผลิตได้เพ่ิมขึ้นได้นั้น ก็คือ ชีวมวล ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของวัตถุดิบที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงและอาจไม่
เพียงพอต่อการผลิตพลังงานในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีวางแผนในการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอ นอกจากนี้ 
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ปัจจุบันการด าเนินการโครงการส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยภาคเอกชน ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ส่งผลให้ชุมชนเกิดการต่อต้านโครงการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่งปฏิรูปให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพลังงานทดแทน โดยอาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน ลดการต่อต้าน และเป็นการ
สร้างรายได้แก่เกษตรกรหรือชุมชน  

 กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ การจะน าขยะไปผลิตเป็น
พลังงานนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็น
ขยะที่มีความชื้นสูง และยังมีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟูาจากขยะ รวมถึง
ชุมชนโดยรอบผู้มีส่วนได้เสีย ยังขาดความตระหนักหรือความเข้าใจถึงการบ าบัดขยะให้ถูกวิธี จนบางครั้งเกิด
การประท้วงต่อต้านโรงไฟฟูาขยะ ทั้งๆ ที่โครงการเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง 

 การส่งเสริมโซลาร์รูฟในปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการเข้าร่วมของประชาชนทั่วไป แม้ว่าการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากโซลาร์เซลล์จะด าเนินการมาแล้ว หลายไปและมีไฟฟูาที่ขายเข้าระบบแล้วจ านวนมาก 
แต่เนื่องจากศักยภาพของประเทศ ที่สามารถผลิตไฟฟูาจากโซลาร์เซลล์นั้นมีสูงมาก แต่ด้วยปัญหาด้าน
กฎระเบียบและเงื่อนไขของการด าเนินการที่ยังไม่เอ้ือให้การด าเนินการขยายวงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงเห็นสมควรเร่งแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขให้การส่งเสริมโซลาร์รูฟเอ้ือ
ต่อการเข้าร่วมของประชาชนทั่วไปเพ่ิมข้ึน 

 โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งมีความหลากหลาย ปัจจุบันโครงสร้างการใช้
เชื้อเพลิงในภาคขนส่งมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อภาระต้นทุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในภาค
ขนส่ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องเร่งปฏิรูปด าเนินการก าหนดกรอบทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่งและ
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ในการส่งเสริม
หรือบริหารจัดการ การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่มีการบริหารจัดการพลังงาน
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมน าไปสู่เชิงปฏิบัติได้จริง จะส่งผลให้การพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศให้เป็นไปตามเปูาหมายได้ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้รัฐบาลและกระทรวง
พลังงานเร่งด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๔ ด้านที่ส าคัญ คือ การจัดท าระบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล การส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอย  
ไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และการก าหนดโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของ
ประเทศสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายและสอดคล้องกับทิศทางการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการ
พัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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รูปที่  22  ความเชื่อมโยงปัญหาและความจ าเป็นของการปฏิรูป 
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การปฏิรูปด้านการสนบัสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  

๑.๑  หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

๑.๒  มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๓  ประชาชนมีความเข้าใจยอมรับโครงการพลังงานชีวมวลและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในโครงการได ้

๑.๔  มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  
ของประเทศ 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ด าเนินการปฏิรูปการก าหนดนโยบายและเริ่มน าไปสู่ปฏิบัติได้ภายใน  ๕  ปี  

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑ ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟูาชีวมวลสอดคล้องตามแผน AEDP  

๓.๒ มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว แบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการได้จริง ภายใน ๓ ปี  

๓.๓  หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการก าหนดนโยบายและมาตรการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานชีวมวลเป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ ภายใน ๕ ปี 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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๕. หลักการเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP ๒๐๑๕) ได้ก าหนดเปูาหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปของ
พลังงานไฟฟูา ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้แผน AEDP ๒๐๑๕ เป็นร้อยละ ๓๐ ของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายในปี ๒๕๗๙ 

ทั้งนี้ ในภาคการผลิตไฟฟูามีแผนที่จะเพ่ิมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยการเพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาที่จะสามารถส่งเสริมให้ผลิตได้เพ่ิมขึ้นได้นั้น ก็คือชีวมวล ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของวัตถุดิบ
ที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงและอาจไม่เพียงพอต่อการผลิตพลังงานในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีวางแผนในการ
จัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟูาที่จะเพ่ิมขึ้น  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เคยเสนอรายงานเรื่อง “การส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากชีวมวลไม้โตเร็วเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างปุา และเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน”  และเมื่อคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานได้ศึกษารายงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อเสนอการปฏิรูปที่ส าคัญ เป็นประโยชน์ และเห็น
ด้วยที่จะให้มีการด าเนินการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวต่อไป  โดยให้มีการปลูกไม้โตเร็ว เพ่ือน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตพลังงานชีวมวล ยังรวมถึงการส่งเสริมให้มีโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนในระดับชุมชนอีกด้วย เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ ลดการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟูาใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่
เกษตรกรหรือชุมชน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานด้วย 

ส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ในการปลูกไม้โตเร็วนั้นมีจ านวนมากมายทั่วประเทศ จะไม่
อนุญาตให้ตัดไม้ท าลายปุาสงวน แต่จะต้องเป็นการตัดไม้ที่ได้จากการปลูกเท่านั้น และควรใช้พ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้ที่ดินไม่คุ้มค่า เพ่ือปลูกไม้โตเร็วส าหรับปูอนให้โรงไฟฟูาชีวมวล (ดูตารางท่ี ๑)    

ดังนั้น การมีระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการให้เกิดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานชีวมวลของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี  6 ศักยภาพของพื้นที่ปลูกไม้โตเร็ว และศักยภาพการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานชีวมวล 

ล าดับ
ที ่

ศักยภาพของ 
พ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็ว 

 

ที่มา จ านวนที่ดิน 
(ล้านไร่) 

ศักยภาพการผลิต
ไฟฟูาด้วยพลังงาน

ชีวมวล  
(MW) 

Min (๑) Max (๒) 
๑ นาดอนนอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน ๑๙ ๓,๘๐๐ ๙,๕๐๐ 
๒ พืชไร่ผลผลิตตกต่ าเป็นภาระ

รัฐบาล 
กรมพัฒนาท่ีดิน ๖.๑ ๑,๒๒๐ ๓,๐๕๐ 

๓ พื้นที่รัฐบาลมีนโยบายปลูกพืช
ทดแทน 

กรมพัฒนาท่ีดิน ๔.๒ ๘๔๐ ๒,๑๐๐ 

๔ พื้นที่ท้ิงร้าง นาร้างและรกร้างว่าง
เปล่า 

กรมพัฒนาท่ีดิน ๑๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๕ พื้นที่ท่ีดิน ส.ป.ก. ส.ป.ก. ๑.๗ ๓๔๐ ๘๕๐ 
๖ ที่ดินกรมปุาไม้ ( ที่ดินปุาเสื่อม

โทรม ระหว่างขออนุมัติให้ใช้
ส าหรับการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ ) 

กรมปุาไม ้ ๑๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

 รวม  ๕๑ ๑๐,๒๐๐ ๒๕,๕๐๐ 
ที่มา: รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
หมายเหตุ:  (๑)  ค านวณจากที่ดิน ๕,๐๐๐ ไร่ ผลิตไฟฟูาได้ ๑ MW  
      (๒)  ค านวณจากที่ดิน ๒,๐๐๐ ไร่ ผลิตไฟฟูาได้ ๑ MW 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

กระบวนการด าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ  
๓ กระบวนการ ซึ่งมีการด าเนินการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ดังนี้ 



๑๒๔ 
 

 

 
 

รูปที่  23  การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา 

๖.๑ การก าหนดนโยบายการพัฒนาส่งเสริมด้านพลังงานชีวมวล 

๖.๑.๑ การก าหนดนโยบาย การบูรณาการ การพัฒนาส่งเสริมพลังงานชีวมวลและ
ผู้รับผิดชอบ การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาพลังงานชีวมวลของประเทศของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบส าหรับผลิตพลังงานชีวมวล การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานชีวมวล 
การก ากับดูแลกิจการและราคาพลังงานชีวมวล รวมถึงการก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการผลิตการใช้
พลังงานชีวมวลของประเทศ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

(๑) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงาน สนับสนุน 
เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

(๒) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  แต่งตั้งโดย กพช. ท าหน้าที่ 
ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนามาตรการด้านพลังงาน เสนอแนะนโยบายและมาตรการ
ด้านราคาพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ กพช. มอบหมาย 

(๓) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ท าหน้าที่ก ากับกิจการพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ง



๑๒๕ 
 

 

บุคคลใด เพ่ือพิจารณาหรือกระท าการอย่างใดตามที่ กกพ. มอบหมาย ซึ่งที่ผ่านมาจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการที่ตั้งตามความจ าเป็นตามภารกิจก ากับกิจการพลังงานที่มีอยู่    

(๔) คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย 
ค าแนะน าหรือความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น   

๖.๑.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) ขาดการบูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลของประเทศและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ปัญหาจากการขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้ข้อมูลศักยภาพ
ชีวมวลมีความไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจัดท าฐานข้อมูลและการก าหนดนโยบายการส่ งเสริม
พลังงานชีวมวลของประเทศในอนาคตต่อไป 

(๒) โรงไฟฟูาชีวมวลปัจจุบัน มีการจ่ายไฟฟูา แบบ Non-firm ท าให้ขาดความม่ันคง
ทางไฟฟูา 

 ปัจจุบันโรงไฟฟูาชีวมวล จะมีสัญญาการซื้อขายไฟฟูา (Power Purchasing Agreement: 
PPA) ประเภท Non – Firm ท าให้มีความไม่แน่นอนในการปูอนพลังงานไฟฟูาเข้าระบบ ดังนั้น การไฟฟูาฯ จึง
จ าเป็นต้องมีการส ารองก าลังการผลิตไฟฟูาให้เท่ากับปริมาณโรงไฟฟูาชีวมวลที่อาจจะไม่จ่ายไฟฟูาในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระและเพ่ิมต้นทุนกับโรงไฟฟูาหลัก และส่งผลเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนต่อไป 

๖.๑.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ  

จากโครงสร้างปัญหาข้างต้นเห็นควรก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการจัดตั้งคณะท างานบูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลไม้โตเร็วของ
ประเทศและแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับผลิตพลังงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชีวมวลเชิงพ้ืนที่ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมัย 
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือเปูาหมายการส่งเสริมพลังงานชีวมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมให้โรงไฟฟูาชีวมวลประเภท Non – Firm 
มีการจ่ายกระแสไฟฟูาแบบ Firm 

 

 



๑๒๖ 
 

 

๖.๒ การออกมาตรการ การสนับสนุน การก ากับกิจการ  และการอนุมัติลงทุนพัฒนาโครงการ   

๖.๒.๑  การด าเนินการและผู้รับผิดชอบ การก าหนดนโยบาย การออกมาตรการ การก ากับ
กิจการพลังงานและการอนุมัติลงทุน เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย  

(๑)  คณะกรรมการ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)   

(๒)  หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

(๓) หน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๔) รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การไฟฟูานครหลวง  

(๕)  ผู้ประกอบการที่ลงทุนพัฒนาโครงการ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานชีวมวล  

๖.๒.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) ขาดข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพัฒนาโครงการ
พลังงานทดแทน รวมถึงข้อมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งการขาดฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดสภาพปัญหาของการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือท าให้มีการขนส่งวัตถุดิบข้ามเขตพ้ืนที่ 
ส่งผลท าให้ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโรงไฟฟูา และส่งต่อภาระนั้นแก่ประชาชน
ผู้ใช้ไฟฟูาได ้

(๒) ขาดมาตรฐานและตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ท าให้การส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีราคาอ้างอิงที่แน่ชัดและ
ไม่ก่อให้เกิดตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้
ที่สนใจจะลงทุนผลิตเชื้อเพลิงส าหรับปูอนให้กับโรงไฟฟูาชีวมวลมีความไม่มั่นใจในการลงทุน ดังนั้น ภาครัฐ
จ าเป็นต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและสร้างตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วให้เกิดขึ้น เพ่ือการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วทั้งภาคไฟฟูาและความร้อนเป็นไปตามเปูาหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ 

๖.๒.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ จากโครงสร้างปัญหาข้างต้น เห็นควรต้องก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การด าเนินการด้านระบบบริหารจัดการหรือฐานข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ไฟฟูาพลังงานชีวมวลไม้โตเร็ว ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอย่างครบวงจร  เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต
เชื้อเพลิง ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิตไฟฟูา ผู้ประกอบการโรงไฟฟูา การจัดการของเสีย การ
บริหารสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงการจัดท ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เพ่ือก่อให้เกิดตลาดกลางเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว มีราคาเชื้อเพลิงที่สามารถอ้างอิงได้ ท าให้เกิดการแข่งขันลงทุนการผลิตเชื้อเพลิงไม้โตเร็วได้
มากขึ้นและสอดคล้องตามเปูาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ซึ่งแนวทางการด าเนินการที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย  

(๑) บูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้อง/เผยแพร่ความรู้/ก าหนดพื้นที่และส่งเสริมการปลูก 
(๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 
(๓) ก าหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 



๑๒๗ 
 

 

(๔) จัดท าคู่มือการบริหารจัดการชีวมวลไม้โตเร็ว 

๖.๓ การด าเนินการพัฒนาโครงการ   

๖.๓.๑ การด าเนินการและผู้รับผิดชอบ การพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน ประกอบด้วย  

(๑)  หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

(๒)  รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค  การไฟฟูา
นครหลวง  

(๓)  ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจพลังงานชีวมวล 

๖.๓.๒ ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๑) ประชาชนยังยึดติดกับผลกระทบจากโรงไฟฟูาพลังงานทดแทน  

ประชาชนไม่เปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่ภาครัฐได้ผลักดันให้โรงไฟฟูาด าเนินการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแบบ ประชารัฐ และภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน 

(๒) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟูาชีวมวล 

ปัจจุบันการด าเนินการโครงการโรงไฟฟูาชีวมวลจะด าเนินการโดยภาคเอกชนยังไม่มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ  

๖.๓.๓ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย มีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการพลังงานทดแทน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงไฟฟูาพลังงาน
ทดแทน และขยายผลโครงการพลังงานทดแทนชุมชน 



๑๒๘ 
 

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

 
รูปที่  24  ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล 

 

รูปที่  25  กระบวนการด าเนินงานบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล 



๑๒๙ 
 

 

๗.๑ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗.๑.๑ จัดตั้งคณะท างานฯ บูรณาการข้อมูลศักยภาพชีวมวลและพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกไม้โตเร็ว
และแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับผลิตพลังงานร่วมกัน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลศักยภาพชีวมวลเชิงพ้ืนที่ที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมัย โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  

๗.๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลและแผนที่พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วของประเทศ รวมถึง
ให้มีความสอดคล้องกับพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟูาชีวมวลและโรงงานอุตสาหกรรมเดิม 

๗.๒ ก าหนดพื้นที่ส าหรับปลูกไม้โตเร็ว (ระยะแรก พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้โรงไฟฟูาเดิมที่มี
เชื้อเพลิงไม่เพียงพอก่อน) 

ด าเนินการศึกษาและก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกไม้โตเร็ว โดยก าหนดเปูาหมายใน
ระยะแรกจากพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟูาเดิมและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก (หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สปก. กรมปุาไม้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๒.๑ พิจารณาประเมินพ้ืนที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลและแผนที่พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกไม้    
โตเร็วของประเทศ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเบื้องต้น 

๗.๒.๒ ด าเนินการส ารวจและประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ พร้อมทั้งจัดล าดับในการ
ส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วระดับชุมชนสนับสนุนโรงไฟฟูาและโรงงานอุตสาหกรรมเดิม และ
ประเมินการขยายก าลังการผลิตส าหรับโรงไฟฟูาใหม่ในอนาคต  

๗.๓ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส สนประดิพัทธ์ สะเดา กระถินณรงค์ 
กระถินเทพา ขี้เหล็ก เป็นต้น 

๗.๓.๑ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็ว เช่น ประเภทไม้โตเร็ว พันธุ์ไม้โตเร็ว 
ลักษณะดินที่เหมาะสม วิธีการปลูก การบ ารุงดูแล การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น และจัดท าเป็นคู่มือการปลูกไม้
โตเร็ว 

๗.๓.๒ ด าเนินการเผยแพร่คู่มือและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไม้โตเร็วให้กับเกษตรกร/ผู้สนใจ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร/ผู้สนใจ ก่อนลงมือปลูกไม้โตเร็ว 

๗.๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และค าแนะน าในการปลูกไม้โตเร็วให้กับ
เกษตรกร/ชุมชน 

๗.๔.๑ ด าเนินการสนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และให้ค าแนะน าในการปลูกไม้โต
เร็วให้กับเกษตรกร/ชุมชน รวมถึงศึกษาการพัฒนาพันธุ์ไม้หรือการเพ่ิม Yield 



๑๓๐ 
 

 

๗.๔.๒ จัดท าระบบข้ึนทะเบียนจดแจ้งพ้ืนที่การปลูกและตัดไม้โตเร็ว 

๗.๔.๓ จัดท าคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาโครงการต่อไป 

๗.๕ สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 
ไม้โตเร็ว 

ด าเนินการก าหนดชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ สร้างพันธสัญญาระหว่างภาครัฐ ชุมชน โรงไฟฟูา/
โรงงานอุตสาหกรรม (หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กรมปุาไม้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โรงไฟฟูา ชุมชน) และจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๕.๑ ส ารวจความพร้อมของชุมชนในพื้นท่ีเปูาหมาย  

๗.๕.๒ สร้างความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ผลประโยชน์ที่ได้รับของชุมชนและโรงไฟฟูา 

๗.๕.๓ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 

๗.๕.๔ สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว แปรรูป และส่งเสริมการปลูกไม้โต
เร็วให้แก่วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร  

๗.๕.๕ ท าข้อตกลงระหว่างภาครัฐ ชุมชน โรงไฟฟูา ส าหรับเงื่อนไขการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล  
ไม้โตเร็วด้วยระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 

๗.๕.๖ จัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ  
(โดยระยะแรก ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้โรงไฟฟูาเดิมก่อน) 

๗.๕.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมชีวมวลไม้โตเร็ว เพ่ือส ารวจ
และติดตามประเมินผลกระบวนการสร้างวัตถุดิบชีวมวลจากไม้โตเร็วมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟูา     
ชีวมวล รวมทั้งการประเมินปริมาณชีวมวลไม้โตเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ มาช่วยในการ
ติดตาม เช่น ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น 

๗.๖ ก าหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 

ด าเนินการจัดท ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว จัดตั้งรูปแบบตลาดกลางชีวมวลไม้โตเร็ว 
(หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน โรงไฟฟูา) ดังนี้ 



๑๓๑ 
 

 

๗.๖.๑ ด าเนินการศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้โตเร็วทุกประเภท และก าหนดร่างค่า
มาตรฐานกลาง 

๗.๖.๒ ด าเนินการตามข้ันตอนการก าหนดค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 

๗.๖.๓ ศึกษาค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เทียบค่าการลงทุนการผลิตและขนส่ง และ
ก าหนดราคากลางเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วจากการพิจารณาให้ครบทั้งระบบ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนอยู่ได้ โดยเริ่ม
จากผู้ปลูก ผู้ตัด ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และผู้ใช้   

๗.๖.๔ ก าหนดรูปแบบการจัดตั้งตลาดกลางโดยอิงราคาต้นทุนการผลิตและขนส่ง และการ
ก าหนดค่ามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว 

๗.๗ ออกมาตรการและระเบียบเพื่อสนับสนุนให้โรงไฟฟูาแบบ Non-Firm เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟูา
แบบ Firm 

ด าเนินการออกมาตรการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานชีวมวล แบบ Firm โดยก าหนดการรับซื้อแต่ละ
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกันระหว่างการปริมาณผลิตตามศักยภาพในพ้ืนที่ การปริมาณใช้ไฟฟูา และความสามารถใน
การรองรับของระบบสายส่งไฟฟูา เพ่ือแก้ปัญหาสายส่งเต็มและลดการสูญเสียในระบบสายส่ง และสร้างความ
มั่นคงต่อระบบไฟฟูา 

๗.๘ ด าเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปลูกไม้โตเร็วทดแทนในส่วนที่ตัดไปใช้งาน 

๗.๘.๑  ด าเนินการผลิตเชื้อเพลิงไม้โตเร็ว และปลูกไม้โตเร็วทดแทนส่วนที่น าไปผลิตเชื้อเพลิงแล้ว 
รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับปูอนเป็นเชื้อเพลิงให้
โรงไฟฟูาเดิม โดยมีชุมชนร่วมบริหารจัดการในโครงการ 

๗.๘.๒  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว เช่น ไม้สับ Pellet   

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
๘.๑ ภาครัฐมีทิศทางนโยบายในการส่งเสริมด้านพลังงานชีวมวลไม้โตเร็วอย่างเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 

๘.๒  มีคู่มือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๘.๓  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาในโครงการด้านพลังงานชีวมวล และสามารถใช้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาโครงการที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนได้ต่อไป 

๘.๔  มีมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วและตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วของ
ประเทศ 

๘.๕  มีการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสร้างเศรษฐกิจชุมชน



๑๓๒ 
 

 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ บูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
โตเร็วร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

                    กษ./มท./
ทส./พพ. 

  ฐานข้อมูลศักยภาพและ
แผนที่พ้ืนท่ีเหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ 

การพัฒนาฐานข้อมูลและ
แผนที่พื้นที่เหมาะสมใน
การปลูกไม้โตเร็วของ
ประเทศ 

๒ ก าหนดพื้นที่ส าหรับ
ปลูกไมโ้ตเร็ว (ระยะแรก 
พิจารณาพื้นที่ปลูกใกล้
โรงไฟฟูาเดิมที่มี
เชื้อเพลิงไม่เพยีงพอ
ก่อน) 

                    พพ./กรม
วิชาการ

เกษตร/กรม
พัฒนาท่ีดิน/  
กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์/

สปก./กรมปุา
ไม้/GISTDA 

  พื้นที่ท่ีเหมาะสมและมี
ความพร้อมในการส่งเสริม
ให้ปลูกไมโ้ตเร็ว 

การส่งเสริมการปลูกไมโ้ต
เร็วในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม 

๓ เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับ
ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตสั 
สนประดิพัทธ์ สะเดา 
กระถินณรงค์ กระถิน
เทพา ข้ีเหล็ก เป็นต้น 

                    พพ./กรม
วิชาการ

เกษตร/กรม
พัฒนาท่ีดิน/
กรมปุาไม ้

  คู่มือการปลูกไมโ้ตเร็ว เกษตรกร/ผูส้นใจมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ไม้โตเร็วและใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการตัดสินใจได ้

๔ สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้ 
ไม้โตเร็วชนิดต่างๆ และ
ค าแนะน าในการปลูกไม้
โตเร็วให้กับเกษตรกร/
ชุมชน 

                    พพ./กรม
วิชาการ

เกษตร/กรม
พัฒนาท่ีดิน/
กรมปุาไม ้

  - ระบบข้ึนทะเบียนจดแจ้ง
พื้นที่การปลูกและตัดไมโ้ต
เร็ว 
- คู่มือการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็ว 

การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง
พื้นที่การปลูกและตัดไม้
โตเร็ว 



๑๓๓ 
 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ สนับสนุนการตั้ง
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร ผลติ
เชื้อเพลิงชีวมวลไมโ้ต
เร็ว 

                    กรมพัฒนา
ที่ดิน/ กรม
ส่งเสริม

สหกรณ์/ สปก./ 
กรมปุาไม้ 

GISTDA/ พพ./ 
โรงไฟฟูา/ 

ชุมชน 

  มีวิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร 
ผลิตเชื้อเพลิง 
ชีวมวลไมโ้ตเร็ว 

การจัดตั้งวสิาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร ผลติ
เชื้อเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็ว 

๖ ก าหนดมาตรฐานและ
ราคากลางของเชื้อเพลิง
ชีวมวลไมโ้ตเร็ว 

                    พพ./วว./ 
สมอ./กรอ./ 

สถาบันการเงิน/ 
โรงไฟฟูา 

  มาตรฐานเชื้อเพลิงและ
ตลาดกลางเชื้อเพลิง 
ชีวมวลไมโ้ตเร็ว 

การพัฒนาและจัดท า
มาตรฐานเชื้อเพลิงและสร้าง
ตลาดกลางเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว 

๗ ออกมาตรการและ
ระเบียบเพื่อสนับสนุน
ให้โรงไฟฟูาแบบ Non-
Firm เปลี่ยนไปจ่าย
ไฟฟูาแบบ Firm 

                    พพ./ส านักงาน 
กกพ./กฟผ./
กฟน./กฟภ. 

  มีมาตรการและ
ระเบียบในการรับซื้อ
ไฟฟูาจากชีวมวลเป็น
สัญญาแบบ Firm 

ระเบียบการรับซื้อไฟฟูาจาก
ชีวมวลเป็นสญัญาแบบ 
Firm 

๘ ด าเนินการตัดไม้โตเร็ว
มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
และปลูกไมโ้ตเร็ว
ทดแทนในส่วนท่ีตัดไป
ใช้งาน 

                    พพ./อก./ 
สภาอุตฯ/

ผู้ประกอบการ/ 
ชุมชน 

  ด าเนินการผลติ
เชือ้เพลิงไม้โตเร็วได ้
ภายในปี ๒๕๖๓ 

การประเมินผลการผลิตและ
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไมโ้ต
เร็ว 



๑๓๔ 
 

 

การปฏิรูปด้านการสนบัสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค 

ในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลติไฟฟูา
๑๑ 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑.๑  ส่งเสริมพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๑.๒  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประชาชน/ชุมชน ยอมรับ ไม่ต่อต้าน 

๑.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่ช่วยลดปัญหา ขยะล้นเมือง/ก าจัดผิดวิธี 

๑.๔ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานและธุรกิจต่อเนื่อง 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ระยะเวลา ๕ ปี 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑   มีกฎหมาย กฎกระทรวงบังคับใช้วิธีการแยกขยะ การขนส่ง การจัดเก็บ  การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี 

๓.๒   มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมการผลิตพลังงานไฟฟูาจากขยะ รวมทั้งมี
แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากนัก รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ
ขยะมาก 

๓.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทย เพ่ือน าไปด าเนินการแบบบูรณาการ
และขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มีความพร้อม 

๓.๔ มีแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           
๑๑  ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. 2560. แนวทางส่ง สร มแ ะ  ัด  ปสรร ในการน า ยะ     
มู ฝ ยไป ป็น ชื้  พ  ง พ่ื    ตไฟฟ้า. 



๑๓๕ 
 

 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
๔.๑  งบประมาณแผ่นดิน 
๔.๒  งบประมาณจากท้องถิ่น 

๔.๓  การร่วมลงทุนจากภาคเอกชน 

๕. หลักการเหตุผล 

ขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญของสังคมไทย ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และต่อสิ่งแวดล้อม จากสถิติล่าสุดพบว่า คนไทยทิ้งขยะเป็นปริมาณสูงถึงปีละ ๒๖.๘๕ ล้านตัน (หรือเทียบเท่า 
๗๓,๕๖๐ ตัน/วัน) แต่ขยะเหล่านั้นมีเพียงร้อยละ ๕๐ เท่านั้นที่มีการน าไปก าจัดโดยถูกวิธี อีกประมาณร้อยละ 
๒๗ ถูกน าไปเทกองทิ้งหรือฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี และอีกประมาณร้อยละ ๒๓ เป็นขยะตกค้างที่ไม่ได้รับการ
ก าจัดเลย หน้าที่ในการเก็บและบริหารจัดการก าจัดขยะในปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล อบต. และ อบจ. กับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จากจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเมือง จึงท าให้ขยะมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ประชาชน 
และ อปท. โดยทั่วไปยังขาดจิตส านึกที่จะคัดแยกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ ที่ฝังกลบขยะมีจ ากัด
และหาได้ยากขึ้น อปท. และเทศบาลหลาย ๆ แห่ง ขาดองค์ความรู้ และก าลังคนที่จะวางแผนบริหารจัดการ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้บ่อยครั้งมีการใช้งบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือมาเพ่ือก าจัด
ขยะอย่างไม่คุ้มค่าหรือสูญเปล่า เตาเผาขยะไม่ท างาน ขยะก็ยังตกค้างและหมักหมมในแบบเดิมๆ ส่งกลิ่นเหม็น 
หรือในบางกรณีเกิดน้ าเสียรั่วไหลไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ขยะที่ถูกทิ้งไว้ยังก่ อให้เกิดก๊าซมีเทนปล่อยสู่
บรรยากาศ ท าให้เกิดการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกอันเป็นที่มาของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

รัฐบาลได้ก าหนดให้การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นภารกิจเร่งด่วนและส าคัญของคนไทยทุกคนที่จัดเป็น
วาระแห่งชาติ.(National Agenda) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานได้ท าการศึกษาวิเคราะห์แล้ว เห็นควรเสนอให้การน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยก าจัดขยะได้อย่างถูกวิธี เกิดมูลค่าเพ่ิม ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างสะสม ลดปัญหา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี การจะน าขยะไปผลิตเป็นพลังงานนั้น 
ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็นขยะที่
มีความชื้นสูง และยังมีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟูาจากขยะ รวมถึงชุมชน
โดยรอบผู้มีส่วนได้เสีย ยังขาดความตระหนักหรือความเข้าใจถึงการบ าบัดขยะให้ถูกวิธี จนบางครั้งเกิดการ
ประท้วงต่อต้านโรงไฟฟูาขยะ ทั้ง ๆ ที่โครงการเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง 



๑๓๖ 
 

 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

๖.๑ การก าหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ โดยใช้บทวิเคราะห์ตามกรอบ PESTEL 
และ ERIC-SAP 

คณะกรรมาธิการฯ ได้ใช้มาตรการ “ERIC-SAP” ที่สังเคราะห์จากแนวทาง (Approach) ๗ 
ประการ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะของ F. Gregory Hayden, ๒๐๑๐ มาเป็นต้นแบบในการก าหนด
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/ฟ้ืนฟู/ให้ค าแนะน า) P = Promotion (การส่งเสริม) โดยได้น ามาวิเคราะห์มาตรการการแก้ปัญหา
และบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน 
หลังจากนั้นได้น าไปสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการผลิตไฟฟูาจากขยะ และจาก
การวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินโครงการผลิตไฟฟูาจากขยะ พบว่า การด าเนินโครงการแปรรูปขยะเป็น
เชื้อเพลิง เ พ่ือผลิตไฟฟูาในลักษณะ “การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ Public-Private 
Partnerships (PPPs)” จะเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศไทยเนื่องจากสามารถใช้จุดแข็ง
ของภาคเอกชนในเรื่ององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการด าเนินงาน และจุดแข็งของภาครัฐลด
ความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาขยะมาปูอนให้แก่โรงไฟฟูาเนื่องจากรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนจึงสามารถก าหนดนโยบาย
ในการน าขยะไปก าจัดได้เอง นอกจากนี้ภาครัฐไม่ต้องลงทุนโรงไฟฟูาเองทั้งหมด ท าให้สามารถด าเนินการได้คล
อบคลุมพ้ืนที่ทั่ วประเทศ (ภาครัฐ ในที่นี้หมายถึง อปท. ที่มีหน้าที่ก าจัดขยะตามกฎหมาย ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล อบจ. อบต. และองค์การปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน) 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ กรอบแนวคิดในการปฏิรูป 

๗.๑.๑  ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟูาส าหรับ
ประเทศไทย 

คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าว
ข้างต้นแล้วพบว่าปัจจัยส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการน าขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟูา มีดังนี้  

(๑)    ปัจจัยด้านการเมือง (Political Analysis) 
(๒)    ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis) 
(๓)    ปัจจัยด้านสังคม (Social Analysis)  
(๔)    ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Analysis) 
(๕)    ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal Analysis) 

 ทั้งนี้ ได้สรุปมาตรการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วน 
 ต่าง ๆ ตามปัจจัย (๑) – (๕)  



๑๓๗ 
 

 

(๖)    ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Analysis) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
 คัดสรรเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณขยะของท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับ 
 ของชุมชนนั้น ๆ โดยได้เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับองค์ประกอบของ 
 ขยะมูลฝอยของประเทศไทย  

๗.๑.๒ วิธีการปฏิรูป 

(๑) แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะ 

๑)  ภาครัฐ 
 ศึกษา วิจัย เพ่ือการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล และ

องค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟูาจากขยะ 
 พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานต่าง ๆ  
 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการก าจัดขยะ

ของประเทศไทย 
 พัฒนาการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ (Cluster) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการขนถ่ายขยะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ก าหนดราคาค่าธรรมเนียมก าจัดขยะ (Tipping Fee)  
 สร้างกลไกอัตราราคารับซื้อไฟฟูาจากเชื้อเพลิงขยะและการสนับสนุน

เงินทุนที่เหมาะสม 
 เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ 
 สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ อปท. ที่มีขนาดเล็กและปริมาณขยะน้อยที่

ไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟูาขยะในพ้ืนที่ของตนเองได้ เพ่ือท าการจัดตั้งศูนย์รวม 
 ขยะในชุมชนและส่งไปก าจัดยังโรงไฟฟูาขยะที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ

ประหยัดค่าขนส่งในการส่งขยะไปก าจัด 

๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 จัดระบบการจัดเก็บท่ีรองรับการคัดแยกขยะ 
 ปรับปรุงเทศบัญญัติเพ่ือจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้น 
 ก าหนดให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด 

และใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการบริหารจัดการขยะ 
 รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชนใน

การคัดแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง 
 สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการขยะระหว่าง อปท. ขนาด 

ใกล้เคียงกัน 
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยน าระบบไอทีมาใช้ 



๑๓๘ 
 

 

๓)  ผู้ประกอบการผลิตไฟฟูาจากขยะ  
 มีการคัดแยกขยะเพ่ือน าขยะมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนน้อยที่สุด  
 ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจาก กลิ่น ฝุุนละออง 

สารปนเปื้อน ทั้งทางน้ า ทางอากาศ ในกรณีก าจัดขยะเก่า ต้องปรับปรุงพ้ืนที่ดินบริเวณกองขยะเก่าให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหรือสวนสุขภาพ 

 ลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น Real Time On Line Emission และมี 

ส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

4) ประชาชนและประชาสังคม หมายรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
   ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะครัวเรือนและ

ชุมชน 
 มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนจากขยะ 
 ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟูาหรือจากผู้ประกอบการ ใน

กรณีท่ีมีประชาชนได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ 

 

(๒) การวิเคราะห์นโยบายทางเลือก 

การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม 

จากกรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบายรวมทั้งกรอบมาตรการในการด าเนินการทั้ง 
๗ ด้าน คือ ด้านการศึกษาวิจัย การปรับปรุงกฎหมาย การสร้างนวัตกรรม การประสานงาน การให้บริการ การ
ให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู และการส่งเสริมตามที่กล่าวมาแล้วภายใต้กรอบการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาข้างต้น 
รวมทั้งการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ (Best Practices) สามารถน ามา
ก าหนดทางเลือก ในการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้ ๓ ทางเลือกดังนี้  

ทางเลือกท่ี ๑ เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ คือรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือ Business 
as Usual (BAU) กล่าวคือเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดและเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟูา ส่วนรัฐเป็นผู้สนับสนุน
และก ากับ 

ทางเลือกท่ี ๒ รัฐด าเนินการเอง โดยเป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟูา 

ทางเลือกที่ ๓ การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ Public Private 
Partnerships (PPPs) โดยเป็นการร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟูาจากขยะร่วมกัน  

หากเลือกทางเลือกนี้ สิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ การมีนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการร่วมทุนที่ชัดเจน เช่น รัฐจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับแหล่งรวบรวมขยะ และบริหารจัดการปริมาณขยะ
ให้กับโรงงานผลิตไฟฟูาจากขยะตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะร่วมลงทุนแบบ Build, operate, 
and transfer (BOT) หรือแบบ Build, own, and operate (BOO)  



๑๓๙ 
 

 

คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางเลือกที่ ๓ การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชน เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อดี ดังนี้ รัฐไม่ต้องลงทุนมาก  เอกชนมีความรู้ความ
ช านาญด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ มีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว  
รัฐสามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานเช่นเดียวกับรัฐด าเนินการเอง 

๗.๒ ข้อเสนอแนวทางด าเนินการปฏิรูป 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ส่วนใหญ่เทศบาล หรือ อปท. ยังคงก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบเป็นหลัก  ซึ่งต่อมาได้มี
นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มีการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง Refuse 
Derived Fuel (RDF) เพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา และเห็นควรให้มีการจัดท าข้อเสนอเรื่อง “แนวทางส่งเสริม
และขจัดอุปสรรคในการน ามูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟูา” เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง โดย
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ และจัดท าข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟูา
จากขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการปฏิรูปใน ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (๒) ข้อเสนอด้าน
เทคโนโลยี และ (๓) ข้อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๗.๒.๑ ข้อเสนอด้านนโยบาย 

การจัดการขยะมูลฝอย (เน้นที่ขยะจากชุมชนเมือง บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์เป็น
หลัก) ควรเริ่มที่การปลูกจิตส านึกของประชาชนในการจัดการทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการที่ประชาชนช่วยลด
ปริมาณขยะจากแหล่งหรือผู้ที่ปล่อย ภายใต้หลัก ๓R ได้แก่ Reduce คือลดปริมาณขยะที่จะทิ้งหรือไม่มีความ
จ าเป็นที่จะท าให้เกิดขยะแต่ต้น, Reuse คือการน าสิ่งของที่ไม่ควรจะต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษ 
๒ หน้า การน าถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle คือการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางและน าสิ่งของที่ยังไม่ถึงเวลาทิ้งไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ หลักการ ๓R (Reduce, Reuse และ 
Recycle) ข้างต้น ควรจะต้องปลูกฝังให้เกิดแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย โดยมิใช่เป็นเพียงแต่หน้าที่รัฐที่จะไป
ควบคุม แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องช่วยกัน 

หน่วยงานที่สมควรช่วยรณรงค์ปลูกจิตส านึก.เรื่อง.๓R.ดังกล่าว.ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และส านัก
นายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) 

ส าหรับขยะมูลฝอยจากชุมชนเมืองที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้น ณ ต้นทางไปบ้างแล้วนั้น ซึ่ง
นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นและเป็นปัญหาของสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาวิธีก าจัดอย่าง
ถูกวิธี เนื่องจากท่ีฝังกลบนับวันจะมีจ ากัดลงและห่างไกลนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานก็ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายทางเลือกในการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟูาจากขยะมูลฝอยทั้ง 
๓ ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ ๑ เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ทางเลือกที่ ๒ รัฐด าเนินการเอง และทางเลือกที่ ๓ 
การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน แล้วพบและเห็นสมควรเสนอว่า ทางเลือกท่ี ๓ การเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
รัฐและเอกชน Public Private Partnerships (PPPs) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถใช้จุดแข็ง
ของภาคเอกชนในเรื่ององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงในเรื่อง  
การจัดหาขยะมาปูอนให้แก่โรงไฟฟูาเพราะรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุนจึงสามารถก าหนดนโยบายในการน าขยะไปก าจัด



๑๔๐ 
 

 

ได้เอง รัฐไม่ต้องลงทุนโรงไฟฟูาเองทั้งหมดท าให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ลักษณะ
การร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชนที่มีความเหมาะสม  

๗.๒.๒  ข้อเสนอด้านเทคโนโลยี 

การจัดการมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
๑๑ ให้ข้อพิจารณาด้านเทคโนโลยีไว้ ดังนี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อย
สลายง่าย มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด ทั้งนี้ การก าจัดให้ท าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และ
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและ
สามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ 

(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 

(๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 

(๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

(๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ค าแนะน า 

ทั้ งนี้  เทคโนโลยีดั งกล่ าวจะต้องมีการติดตั้ ง อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) เพ่ือบ าบัดมลพิษให้มีค่าเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ และบ าบัดน้ าเสียให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ าเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

๗.๒.๓ ข้อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑)  ข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งสองกระทรวงมีกฎระเบียบในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาเช่น 
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
ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการเร่งรัดการจัดหาขยะตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ (National 
Agenda) เช่น 
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๑) การรวบรวมขยะให้เป็นศูนย์ (Cluster) เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ 

๒) ร่วมกันพิจาณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมอบหมายคณะกรรมการจังหวัดจัดท าการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

๓) เชิญชวนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนมาลงทุนในโครงกรจัดการขยะ 

๔) ก าหนดอัตราค่าก าจัด ในแต่ละเทคโนโลยีให้เหมาะสม 

๕) ออกกฎหมายรองรับการ Recycle ขยะชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๖) เร่งรัดขั้นตอนการอนุญาตต่างๆ เพ่ือให้โครงการจัดการขยะสามารถเริ่ม
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

(๒)  ข้อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน 

ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ส านักนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมด าเนินการ ดังนี้  

๑) ร่วมกันพิจารณาปริมาณการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานขยะให้เหมาะสมและ
ก าหนดราคารับซื้อทั้ง VSPP และ SPP ให้เหมาะสมในระยะยาว 

๒) จัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัยด้านพลังงานจากขยะในระดับครัวเรือน ขยะ
ชุมชน และขยะอุตสาหกรรม 

๓) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ควรมีการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานขยะตาม
ความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น โดยไม่รอการประกาศเป็นรอบ ๆ 

๔) ให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ปรับปรุง กฎระเบียบให้สามารถด าเนิน
โครงการพลังงานจากขยะ ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  

 (๓) ข้อเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม  

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม) พิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกากอุตสาหกรรมตามล าดับความส าคัญที่ลดหลั่นกันไป คือ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กฎกระทรวง ประกาศกรม ระเบียบกรม และประกาศมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท า
หน้าที่ก ากับ ควบคุมดูแลการจัดการของเสีย/ขยะอุตสาหกรรมอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ และด าเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อปูองกันไม่ให้มีการลักลอบน าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวไปทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน สร้าง
ความยุ่งยากต่อการก าจัดขยะมูลฝอยปนเปื้อนดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 
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๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ ด้านผลผลิต 

๘.๑.๑ มีแนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ อปท. 

๘.๑.๒ มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมการผลิตพลังงานไฟฟูาจากขยะ รวมทั้ง
มีแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๘.๑.๓ มีโรงไฟฟูาขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะมูลฝอยของไทย เพ่ือน าไปด าเนินการแบบบูรณา
การและขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มีความพร้อม 

๘.๑.๔ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากนัก รวมตลอดถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ
ขยะมาก 

๘.๒ ด้านผลลัพธ์  

ลดปัญหาจากขยะ แก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขาด
แคลนพลังงาน ลดความขัดแย้งทางสังคมในการจัดการขยะ สร้างโอกาสในการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากขยะ 
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด 
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๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑ ภาครัฐ/หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องร่วมจัดล าดับ
ความส าคญัของกลุ่ม
พื้นที่เร่งด่วนท่ีมี
ศักยภาพในการน าขยะ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟูา 

                    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงพลังงาน 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
จากท้องถิ่น 

การร่วมลงทุน
จาก

ภาคเอกชน 

ได้พื้นท่ีที่มีศักยภาพในการ
ตั้งโรงไฟฟูา และ/หรือ 
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
(Refuse Derived Fuel) 
 

ขยะส่วนใหญไ่ด้
น าไปใช้ประโยชน์
แทนการน าไปฝังกลบ 

๒ ออกกฎหมายให้มีการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ระหว่างทาง 
ปลายทาง และก่อนการ
น าไปก าจัดทุก
เทคโนโลยี เพื่อ 
Recycle ให้ได้
ประโยชนส์ูงสุดและลด
มลพิษ จึงควรมีการฝัง
กลบเฉพาะขยะไม่ย่อย
สลาย (Inert Waste) 
เท่านั้น 
 

                    กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
จากท้องถิ่น 

การร่วมลงทุน
จาก

ภาคเอกชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
บริหารการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กท่ีมี
ขยะน้อย และ ขนาดใหญ่
ที่มีขยะมาก 

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



๑๔๔ 
 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๓ ภาครัฐส่งเสริมให้เอกชน

ที่มีประสบการณ์ และ
ความพร้อมด้านการเงิน 
มาลงทุนในโครงการ
จัดการขยะแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพลังงาน 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 
งบประมาณ
จากท้องถิ่น 
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน 

มีโรงไฟฟูาที่ใช้เชื้อเพลิง
จากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีแนวทางและรูปแบบ 
(Model) ในการ
ส่งเสริมการผลติไฟฟูา
จากขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยดึงภาคเอกชนเข้า
ให้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔ เสนอทางเลือก
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ก าจัดและใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุดจากขยะและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมพร้อม
มาตรการในการ
ด าเนินงาน 

                    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย 

 งบประมาณ
แผ่นดิน 
งบประมาณ
จากท้องถิ่น 
การร่วมลงทุน
จาก
ภาคเอกชน 

มีโรงไฟฟูาจากเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟูาได้ตามเปูาหมาย
จากเชื้อเพลิงขยะ 

มีโรงไฟฟูาเทคโนโลยี
ต้นแบบซึ่งเหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่ เพื่อ
น าไปบูรณาการและ
ขยายผลต่อไป 
 

๕ สร้างความเข้าใจและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ 

                    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพลังงาน 

 งบประมาณ
แผ่นดิน  
ท้องถิ่น การ
ร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะและประโยชน์จาก
การน าขยะมาใช้ผลติไฟฟูา 

ประชาชนไมต่่อต้าน
โรงไฟฟูาพลังงานขยะ 
 



๑๔๕ 
 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๖ ลดขั้นตอนการคัดเลือก

เอกชนเพื่อเข้าลงทุนใน
โครงการพลังงานขยะ                     

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง 

  

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถคัดเลือก
และลงนามสญัญาก าจดั
ขยะกับภาคเอกชนภายใน 
๑ ปี 

มีโครงการพลังงาน
ขยะเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 



๑๔๖ 
 

 

การปฏิรูปด้านการสนบัสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแขง่ขันและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตัง้โซลาร์รูฟอย่างเสรี 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  

๑.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพ่ือใช้ไฟฟูาในบ้านหรืออาคารของตนเอง  

๑.๒  มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  ได้อย่างเสรี  

๑.๓ เกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลาร์รูฟ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ  

๑.๔  โซลาร์รูฟเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (แสงอาทิตย์) สอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ระยะเวลา ๕ ปี 

๓. ตัวชี้วัด 

 ๓.๑  มีการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างแพร่หลายและเสรี ทั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ทั่วไป  

๓.๒ มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อรองรับ อ านวยความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่าง
เสรีที่ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปัจจุบัน 

๓.๓ มีหน่วยงานราชการที่ให้บริการแบบ One Stop Service ในการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟ 
และลดขั้นตอนความซ้ าซ้อนต่างๆ ลง 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน  และงบประมาณจากท้องถิ่น  



๑๔๗ 
 

 

๕. หลักการเหตุผล 

ในอดีตการติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคานั้นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
ระยะเวลาการคืนทุนก็ยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี ภาครัฐจึงต้องออกมาตรการส่งเสริมด้วยการรับซื้อไฟฟูาจาก
โซลาร์รูฟในราคาพิเศษผ่านมาตรการ Adder และ Feed-in Tariff (FiT) เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการติดตั้ง       
โซลาร์รูฟ แต่เงินที่ใช้ในการส่งเสริมเหล่านั้น ก็จะต้องเรียกเก็บอยู่ในค่า Ft ซึ่งท าให้เป็นภาระแก่ประชาชนทั่วไป  

อย่างไรก็ตาม  ในระยะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ราคาของโซลาร์รูฟได้ลดลงเป็นอย่าง
มากอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงเหลือไม่เกิน ๑๐ ปีส าหรับอาคารขนาดใหญ่ และประมาณ       
๑๐-๑๒ ปีส าหรับบ้าน และการติดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวโน้มว่าระยะเวลาการคืนทุนจะเหลือเพียง ๕-๗ ปี
เท่านั้น โดยที่ไฟฟูาที่ผลิตได้เป็นการใช้ในอาคารทั้งหมด โดยไม่ต้องมีมาตรการรับซื้อจากภาครัฐเลย   

เมื่อการลงทุนโซลาร์รูฟมีความคุ้มทุนในการลงทุนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และติดตั้งได้            
ทั่วประเทศ  จึงคาดว่าตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะมีการติดตั้งโซลาร์รูฟกันอย่างแพร่หลายทั่วทุก
อ าเภอ ทุกจังหวัด ลดภาระการที่รัฐจะต้องหางบประมาณมาสนับสนุนการรับซื้อซื้อไฟฟูาราคาพิเศษอีกต่อไป  
โซลาร์รูฟจะกลายเป็นอุปกรณ์ สินค้าที่จัดหาได้ง่าย ราคาถูก ดังเช่นสินค้าอุปโภค (Consumer Products) 
ทั่วไป อีกทัง้ผู้ที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟก็จะได้รับผลตอบแทนก าไรในระยะยาวจากการประหยัดค่าไฟฟูา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดส่งข้อเสนอปฏิรูปเร็วเรื่อง “โครงการส่งเสริมการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี” ไปยังรัฐบาล โดยตั้งเป็นประเด็นว่า ถ้าหากมีไฟฟูาส่วนเกินไหลออกจากบ้านอาคารที่
ติดตั้งโซลาร์รูฟ ก็ให้รัฐรับซื้อไฟฟูาส่วนเกินนั้นในราคาที่เหมาะสม โดยที่ไม่จ ากัดจ านวนและขนาดของโซลาร์รูฟ 

ต่อมากระทรวงพลังงานจึงได้จัดท า “โครงการน าร่องโซลาร์รูฟเสรี” ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
ด้วยเงื่อนไขที่ไม่มีการรับซื้อไฟฟูาส่วนเกินใดๆ ผลการประเมินพบว่าหากมีการก าหนดขนาด  kWp ของโซลาร์
รูฟอย่างเหมาะสมกับโหลดของบ้านหรืออาคาร ก็จะไม่มีกระแสไฟฟูาไหลย้อนออกจากบ้าน อาคารที่ติดตั้ง 
โซลาร์รูฟขึ้นไปสู่ระบบของฝุายจ าหน่าย (กฟภ. กฟน.) จึงไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบของฝุาย
จ าหน่าย 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานเป็นประธานได้มีมติที่จะเสนอโครงการโซลาร์รูฟแบบ Net Billing ให้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  โซลาร์รูฟแบบ Net Billing หมายถึงโซลาร์รูฟที่
จะต้องใช้ไฟฟูาที่ผลิตได้ในบ้าน อาคารก่อน และจะมีมิเตอร์ไฟฟูาที่สามารถอ่านค่าพลังงานไฟฟูา (kWh) 
ส่วนเกินที่ไหลย้อนขึ้นเสาไฟฟูาสามารถขายให้กับการไฟฟูาฝุายจ าหน่าย โดยราคารับซื้อไฟฟูานั้น จะต่ ากว่า
ราคาขายส่ง และจะมีการก าหนดปริมาณของโซลาร์รูฟที่จะสามารถสมัครเข้าโครงการได้ (คาดว่าจะไม่เกิน 
๓๐๐ MWp ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) และจะมีการก าหนดระยะเวลาทั้งการรับสมัครและการปิดรับสมัคร 

เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรการโซลาร์รูฟแบบ Net Billing ที่อาจจะประกาศใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น  การปฏิรูปเรื่อง โซลาร์รูฟเสรี จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับบริบท สภาวะเหตุการณ์ของตลาดและมาตรการของภาครัฐ ดังรายละเอียดที่จะเสนอดังต่อไปนี้  

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

รูปที่  26  การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ

การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ 

โครงการโซลาร์รูฟเสรี เสนอโดย 
คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน 

 ใช้ไฟฟูาในบ้านอาคาร 
 ไฟฟูาส่วนที่เหลือ ไม่สามารถขายให้

การไฟฟูาได ้
 สามารถขายไฟฟูาให้เอกชน หน่วยงาน

ต่างๆ ได้  
 ไม่จ ากัดปริมาณในแต่ละปี  
 ไม่จ ากัดเวลาในการสมัคร 
 มีความเป็นเสรีอย่างแท้จริง 

โครงการ Net Billing ของกระทรวงพลังงาน 
 ใช้ไฟฟูาในบ้านอาคาร 
 ไฟฟูาส่วนที่เหลือ สามารถขายได้ ใน

ราคาต่ ากว่าราคาขายส่ง 
 จ ากัดปริมาณในแต่ละปี จ ากัดเวลาใน

การสมัคร ไม่เสรี  



๑๔๙ 
 

 

 

ตารางท่ี  7  เงินลงทุน ระยะเวลาการคืนทุน และก าไรที่จะได้รับ ส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา
บ้านขนาดชุดละ ๕ kWp (สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp) 

 

โซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน (ขนาดชุดละ ๕ kWp)  

พ.ศ. 
เงินลงทุน/kWp เงินลงทุน 

จ านวนปีระยะเวลาคืนทุน  
 ก าไรหลังจาก

คืนทุน  
ถึงปีที่ ๒๕  

(ในกรณีใช้ไฟฟูา โดยไม่ขาย
ไฟฟูาคืนการไฟฟูา) 

(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 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่  27  เงินลงทุนต่อ kWp ส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านขนาดชุดละ ๕ kWp 
(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
         
  รูปที่  28  เงินลงทุนต่อ ๕ kWp ส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านขนาดชุดละ ๕ kWp  

(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp) 



๑๕๑ 
 

 

ตารางท่ี  8  เงินลงทุน ระยะเวลาการคืนทุน และก าไรที่จะได้รับ ส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา
อาคารพาณิชย์ขนาด ๕๐๐ kWp (สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๕๐-๑,๐๐๐ kWp) 

โซลาร์รูฟบนหลังคาอาคารพาณิชย์ (ขนาดชุดละ ๕๐๐ kWp) 

พ.ศ. 
เงินลงทุน/kWp เงินลงทุน 

จ านวนปีระยะเวลาคืนทุน 
ก าไรหลังจากคืนทุน ถึง

ปีท่ี ๒๕ (ในกรณีใช้ไฟฟูา โดยไม่ขาย
ไฟฟูาคืนการไฟฟูา) 

(บาท/kWp) (บาท) (ปี) (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 



๑๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รูปที่  29 เงินลงทุนต่อ kWp ส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ 

(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๒-๑๐ kWp) 

 

 
รูปที่  30 เงินลงทุนส าหรับกรณีโซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ขนาด ๕๐๐ kWp 

(สามารถติดตั้งได้ประมาณ ๕๐-๑,๐๐๐ kWp) 



๑๕๓ 
 

 

๖. วิเคราะหโ์อกาสและศักยภาพในการพัฒนา 

แผนก าลังการผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP๒๐๑๕) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ให้ความเห็นชอบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ก าหนดเปูาหมายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ที่จะให้มีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟ) สะสมรวมทั้งหมด  ๖,๐๐๐ MWp  ส าหรับในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบัน มีปริมาณสะสมของการติดตั้งระบบโซลาร์ทั้งหมดแล้วประมาณ ๒,๔๐๐ MWp  ดังนั้น
ขนาดของระบบโซลาร์ยังเหลือจนถึงเปูาหมายคือประมาณ ๓,๖๐๐ MWp  ในทางปฏิบัติจริง ปริมาณ ๓,๖๐๐ 
MWp ดังกล่าวคาดว่าจะถึงเปูาหมายในอีกเพียงไม่เกิน ๕ ปี 

ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช่น กังหันลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
ขยะ ก็มีราคาถูกลงมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงคาดว่า กพช. ก็คงจะต้องประกาศแผน  PDP ฉบับใหม่ที่เพ่ิม
สัดส่วนการผลิตไฟฟูาจากเดิมที่เคยก าหนดในแผน PDP๒๐๑๕ ไว้เพียงร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ให้มาก
ขึ้น  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

รูปที่  31 เปูาหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP ๒๐๑๕ 

  



๑๕๔ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

รูปที่  32  ปริมาณการติดตั้งสะสมระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย 

การลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีรูปแบบที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีการน าไปด าเนินการ
อย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน จะมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งด้านเทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ  ดังนี้ 

๖.๑ เจ้าของบ้านและอาคารพาณิชย์ลงทุนเอง ใช้ไฟฟูาที่ผลิตได้  เป็นการประหยัด 
ค่าไฟฟูา 

๖.๒ มีผู้ลงทุน (Investor) บุคคลที่สามมาลงทุนและติดตั้งโซลาร์รูฟ โดยที่เจ้าของบ้านและ
อาคารไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจะมีการท าสัญญาจะซื้อจะขายไฟฟูากันระหว่างผู้ลงทุนและเจ้าของบ้านอาคาร 
โดยที่ราคาค่าไฟฟูานั้นจะต่ ากว่าค่าไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายจ าหน่าย  ธุรกิจเช่นนี้ จะเรียกว่า Private PPA 
หรือ Business to Business  ข้อดีส าหรับเจ้าของบ้านอาคาร คือ เจ้าของบ้านอาคารไม่ต้องลงทุนและยัง
สามารถซื้อไฟฟูามาใช้ในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟูาฯ  

๖.๓ ผู้ลงทุน (Investor) บุคคลที่สามมาลงทุนและติดตั้งโซลาร์รูฟให้กับหน่วยงานราชการ 
และจะมีสัญญา Private PPA เช่นเดียวกับกรณีที่ ๒ ข้อดีคือ หน่วยงานราชการไม่ต้องลงทุน และยังสามารถ
ซื้อไฟฟูาราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟูาฯ 

๖.๔ ผู้ลงทุน (Investor) มาขอเช่าหลังคาบ้านและหลังคาอาคารเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟ และขาย
ไฟฟูาไปให้แก่ บ้านหรืออาคารอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  ข้อดีของเจ้าของบ้านอาคารคือ จะมีรายได้จากค่าเช่าหลังคา  



๑๕๕ 
 

 

๖.๕ การก่อสร้างเครือข่ายไฟฟูาที่บ้านอาคารที่เป็นสมาชิกมีการติดตั้งโซลาร์รูฟกันจ านวนมาก
และผูกเชื่อมโยงระบบโครงข่ายกันแบบ Microgrid สามารถซื้อขายไฟฟูากันได้ 

๖.๖ ติดตั้งระบบเก็บสะสมไฟฟูา (Battery) เพ่ือเก็บไฟฟูาที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟ และน าไปใช้ใน
เวลาที่จ าเป็นหรือเหมาะสม เช่น ในเวลากลางคืน ในเวลาฝนตก หรือแดดน้อย  

๖.๗ การก่อสร้างสถานีประจุไฟฟูาส าหรับรถยนต์ไฟฟูา (EV car) โดยติดตั้งโซลาร์รูฟพร้อมระบบ 
Battery เรียกว่า Solar Charging Station 

๖.๘ หมู่บ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม ที่มีโซลาร์รูฟติดตั้งทุกอาคาร ในลักษณะที่เป็น  Solar 
Community   

๖.๙ ติดตั้งระบบโซลาร์ลอยน้ า (Solar Floating) ลอยน้ าในอ่างเก็บน้ า สระน้ า ล าคลองต่างๆ ซึ่ง
ไม่ต้องใช้ที่ดิน และช่วยลดการระเหยของน้ าได้ 

๖.๑๐  มีระบบการให้เช่าซื้อ (Leasing) เช่นเดียวกับระบบการปล่อยไฟแนนซ์ในธุรกิจรถยนต์ 

๖.๑๑  จะมีระบบการให้กู้เงิน ดอกเบี้ยต่ า ระยะยาว เกิดข้ึน 

๖.๑๒  จะมีธุรกิจการให้บริการซ่อมบ ารุงรักษา การล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของโซลาร์รูฟ และ
การให้บริการเก็บเงินค่าเช่าซื้อ 

๖.๑๓  จะมีการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานทดแทน และโซลาร์รูฟแบบผสมผสาน 
หรือ Hybrid VSPP, Hybrid SPP เกิดขึ้น   

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

จากวิสัยทัศน์ว่าจะมีธุรกรรมการลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโซลาร์รูฟในรูปแบบต่างๆ
มากมายในหัวข้อที่ ๖  ข้างต้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีพลังงานทดแทนมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อชาติในด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการรองรับ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในทุก
ภาคส่วน และควรมีการปฏิรูป ดังต่อไปนี้  

๗.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ออกระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 

๗.๒ ให้การไฟฟูาฝุายจ าหน่าย (กฟน. กฟภ.) และ ส านักงาน กกพ.  ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟูาโดยเร็ว รวมถึงการก าหนดอัตรา
ค่าบริการ ในการใช้หรือการเชื่อมต่อที่เหมาะสม และเป็นธรรม ส าหรับโซลาร์รูฟเสรี และให้รวมถึงมาตรการ
การจัดเตรียมระบบไฟฟูา เพ่ือให้เกิดความมั่นคงรองรับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่คงที่ ได้แก่ 
พลังงานลม และแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

๗.๓ ให้ส านักงาน กกพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ออก
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่ 



๑๕๖ 
 

 

๗.๔ ใหส้ านักงาน กกพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดท าร่าง 
แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงานควบคุม โดยให้โซลาร์รูฟที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็น
พลังงานควบคุม และส่งให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการ 

๗.๕ ใหส้ามการไฟฟูา (กฟผ. กฟภ. และกฟน.) แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับ
ระบบของฝุายจ าหน่าย เพ่ือให้การติดตั้งโซลาร์รูฟ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น  

๗.๖ ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐสาหกิจ และเอกชน เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ 

๗.๗ ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานราชการ ให้สามารถติดตั้ง 
Solar Rooftop เพ่ือประหยัดการใช้ไฟฟูาของส่วนราชการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเช่าซื้อ (Leasing)  
หรือการให้บุคคลที่สามมาลงทุนและท าสัญญาซื้อขายไฟฟูาระยะยาว    

๗.๘  ให้ส านักงาน กกพ. จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่สามารถออกใบอนุญาตการ
ผลิตไฟฟูาจากโซลาร์รูฟได้  

๗.๙  ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พิจารณาศักยภาพการผลิต
พลังงานจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผน AEDP๒๐๑๕   

    ๗.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์รูฟ ให้มีมาตรฐาน
การติดตั้งและมาตรฐานผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟ รวมทั้งมาตรการการบริหารจัดการกากของเสียเมื่อ
หมดอายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ จะมีกฎหมาย ระเบียบที่เอ้ือให้การติดตั้งโซลาร์รูฟด าเนินการได้สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายและเวลา
ที่เกินความจ าเป็น 

๘.๒ ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพ่ือใช้ไฟฟูาในอาคาร 

๘.๓ จะมีการใช้ไฟฟูาที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟที่จะสามารถช่วยชลอการก่อสร้างโรงไฟฟูาฟอสซิลขนาด
ใหญ่ได้จ านวนมาก และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ  

๘.๔ ลดการสูญเสียไฟฟูาในระบบสายส่ง สายจ าหน่าย  

๘.๕ เกิดการว่าจ้างแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศจากโซลาร์รูฟจ านวนมาก  

๘.๖ โซลาร์รูฟจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้   

๘.๗ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ถ้าหากมีการปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้การติดตั้งโซลาร์รูฟสามารถ
เกิดข้ึนได้อย่างเสรี คาดว่าในอนาคต ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ในประเทศไทย  จะสามารถมีโซลาร์รูฟมากถึง     
๑ ล้านชุด คิดเป็นก าลังการผลิตไฟฟูาได้มากถึง ๒๕,๐๐๐ MWp ตามท่ีแสดงในตาราง  

 



๑๕๗ 
 

 

ตารางท่ี  9 คาดการณ์ปริมาณการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี (ไม่ขายไฟฟูาคืน) ในประเทศไทย ในอนาคต ๒๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ กรณีบ้านที่อยู่อาศัย 

ปืท่ี พ.ศ. บนหลังคาบ้านอยู่อาศัย (Self Consumption) 
จ านวนชุด

ต่อปี 
ขนาดเฉลี่ย

ของโซลาร์รูฟ
ต่อชุด 

ขนาดโซลาร์
รูฟต่อปี 

จ านวนชุด
สะสม 

รวมสะสม
ขนาดของ
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 
 

 

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

ปืท่ี พ.ศ. บนหลังคาอาคารพาณิชย์ (Self Consumption) 
จ านวนชุด 

ต่อปี 
ขนาดเฉลี่ย
ของโซลาร์
รูฟต่อชุด 

ขนาดโซลาร์
รูฟต่อปี 

จ านวนชุดสะสม รวมสะสมขนาด
ของโซลาร์รูฟ 

(ชุด) (kWp) (MWp) (ชุด) (MWp) 
๑ ๒๕๖๑ ๕๐๐ ๒๕๐ ๑๒๕ ๕๐๐ ๑๒๕ 
๒ ๒๕๖๒ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๓๗๕ 
๓ ๒๕๖๓ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๓๗๕ ๓,๐๐๐ ๗๕๐ 
๔ ๒๕๖๔ ๒,๐๐๐ ๒๕๐ ๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๒๕๐ 
๕ ๒๕๖๕ ๒,๕๐๐ ๒๕๐ ๖๒๕ ๗,๕๐๐ ๑,๘๗๕ 
๖ ๒๕๖๖ ๓,๐๐๐ ๒๕๐ ๗๕๐ ๑๐,๕๐๐ ๒,๖๒๕ 
๗ ๒๕๖๗ ๓,๕๐๐ ๒๕๐ ๘๗๕ ๑๔,๐๐๐ ๓,๕๐๐ 
๘ ๒๕๖๘ ๔,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 
๙ ๒๕๖๙ ๔,๕๐๐ ๒๕๐ ๑,๑๒๕ ๒๒,๕๐๐ ๕,๖๒๕ 

๑๐ ๒๕๗๐ ๕,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๒๗,๕๐๐ ๖,๘๗๕ 
๑๑ ๒๕๗๑ ๕,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๓๒,๕๐๐ ๘,๑๒๕ 
๑๒ ๒๕๗๒ ๕,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๓๗,๕๐๐ ๙,๓๗๕ 
๑๓ ๒๕๗๓ ๕,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๐,๖๒๕ 
๑๔ ๒๕๗๔ ๕,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๕๐ ๔๗,๕๐๐ ๑๑,๘๗๕ 
๑๕ ๒๕๗๕ ๖,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๕๓,๕๐๐ ๑๓,๓๗๕ 
๑๖ ๒๕๗๖ ๖,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๑๔,๘๗๕ 
๑๗ ๒๕๗๗ ๖,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๖๕,๕๐๐ ๑๖,๓๗๕ 
๑๘ ๒๕๗๘ ๖,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๗๑,๕๐๐ ๑๗,๘๗๕ 
๑๙ ๒๕๗๙ ๖,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ ๗๗,๕๐๐ ๑๙,๓๗๕ 
๒๐ ๒๕๘๐ ๗,๐๐๐ ๒๕๐ ๑,๗๕๐ ๘๔,๕๐๐ ๒๑,๑๒๕ 

 



๑๕๙ 
 

 

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

ปืท่ี พ.ศ. รวมบ้านและอาคารพาณิชย์ 
รวมจ านวนชุดสะสม รวมจ านวนสะสมขนาดของ

โซลาร์รูฟ 
(ชุด) (MWp) 

๑ ๒๕๖๑ ๑๐,๕๐๐ ๑๗๕ 
๒ ๒๕๖๒ ๓๑,๕๐๐ ๕๒๕ 
๓ ๒๕๖๓ ๕๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ ๒๕๖๔ ๘๕,๐๐๐ ๑,๖๕๐ 
๕ ๒๕๖๕ ๑๒๗,๕๐๐ ๒,๔๗๕ 
๖ ๒๕๖๖ ๑๗๐,๕๐๐ ๓,๔๒๕ 
๗ ๒๕๖๗ ๒๑๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 
๘ ๒๕๖๘ ๒๕๘,๐๐๐ ๕,๗๐๐ 
๙ ๒๕๖๙ ๓๐๒,๕๐๐ ๗,๐๒๕ 

๑๐ ๒๕๗๐ ๓๕๗,๕๐๐ ๘,๕๒๕ 
๑๑ ๒๕๗๑ ๔๑๒,๕๐๐ ๑๐,๐๒๕ 
๑๒ ๒๕๗๒ ๔๖๗,๕๐๐ ๑๑,๕๒๕ 
๑๓ ๒๕๗๓ ๕๒๒,๕๐๐ ๑๓,๐๒๕ 
๑๔ ๒๕๗๔ ๕๗๗,๕๐๐ ๑๔,๕๒๕ 
๑๕ ๒๕๗๕ ๖๔๓,๕๐๐ ๑๖,๓๒๕ 
๑๖ ๒๕๗๖ ๗๐๙,๕๐๐ ๑๘,๑๒๕ 
๑๗ ๒๕๗๗ ๗๗๕,๕๐๐ ๑๙,๙๒๕ 
๑๘ ๒๕๗๘ ๘๔๑,๕๐๐ ๒๑,๗๒๕ 
๑๙ ๒๕๗๙ ๙๑๗,๕๐๐ ๒๓,๕๗๕ 
๒๐ ๒๕๘๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๗๐๓ 

 



๑๖๐ 
 

 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

๑ ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมกิจการโซลาร์
รูฟเสร ี

                    ส านักงาน กกพ.  งบของ
หน่วยงาน 

มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลติ
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชน-
ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  ได้อย่างเสรี   
 
เกิดการว่าจา้งงานและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ต่างๆ ในประเทศจาก
ธุรกิจโซลารร์ูฟ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ 
ฯลฯ  

มีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศตา่งๆ เพื่อรองรับ 
อ านวยความสะดวกในการ
ติดตั้งโซลารร์ูฟอย่างเสรีที่
ลดขั้นตอน ลดเวลา ลด
ค่าใช้จ่ายไดม้ากกว่า
ปัจจุบัน 
 

๒ ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเช่ือมต่อ การใช้
บริการ และการ
ปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟูาโดยเร็ว 
รวมถึงการก าหนด
อัตราค่าบริการ ในการ

                    การไฟฟูาฝาุย
จ าหน่าย   

ส านักงาน กกพ. 

 งบของ
หน่วยงาน 

ลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอน 
และเวลา ในการขอ
เชื่อมต่อกับการไฟฟูา 
มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลติ
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชน-
ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  ได้อย่างเสรี  

มกีฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศตา่งๆ เพื่อรองรับ 
อ านวยความสะดวกในการ
ติดตัง้โซลารร์ูฟอย่างเสรี    
ที่ลดขัน้ตอน ลดเวลา       
ลดค่าใช้จา่ยไดม้ากกวา่
ปัจจุบัน สามารถเช่ือมต่อกบั
ระบบของฝาุยจ าหนา่ยได้    



๑๖๑ 
 

 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

ใช้หรือการเชื่อมต่อท่ี
เหมาะสม และเป็น
ธรรม ส าหรับโซลาร์รูฟ
เสร ี(การมีผลบังคับใช้ 
ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  

  

๓ ออกระเบียบว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟูาท่ี
ผลิตจากโซลารร์ูฟและ
น ากลับมาใช้ใหม ่

                    ส านักงาน กกพ. 
พพ. 

  

 งบของ
หน่วยงาน 

เริ่มมีการใช้แบตเตอรี่
เก็บสะสมไฟฟูาที่ผลติ
จากโซลาร์รูฟกันอย่าง
แพร่หลาย 

มีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศรองรับอ านวย
ความสะดวกในการตดิตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรีทีล่ด
ขั้นตอน ลดเวลา ลด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าปัจจุบัน 

๔ แก้ไขพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเรื่อง พลังงาน
ควบคุม โดยให้โซลาร์
รู ฟ ที่ มี ขน า ด ไม่ เ กิ น 
๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็น
พลังงานควบคุม 

                    ส านักงาน กกพ. 
พพ. 

  

 งบหน่วยงาน โซลาร์รูฟท่ีมีขนาดไม่
เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่
ต้องขอใบนุญาตผลิต
พลังงานควบคุม 

มีกฎหมายที่แก้ไข มผีล
บังคับใช้จริง  

๕ แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การเช่ือมต่อโซลาร์รูฟ
กั บ ร ะ บ บ ข อ ง ฝุ า ย
จ าหน่าย 

                    การไฟฟูาฝาุย
จ าหน่าย 

ส านักงาน กกพ. 

 งบหน่วยงาน มีการซื้อขายไฟฟูาที่ผลิต
จากโซลาร์รูฟระหว่าง
เอกชน-เอกชน เอกชน-
ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ  ได้อย่างเสรี  

มีระเบยีบของการไฟฟูา ท่ี
แก้ไขเสร็จแล้ว 



๑๖๒ 
 

 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน  
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔   

๖ เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์
รูฟ 

                    ทุกกระทรวง 
กรม รัฐวิสาหกิจ 

และ เอกชน 

 งบหน่วยงาน 
งบประมาณ

ท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการผลิตพลังงาน
ทดแทน โดยการติดตั้ง
โซลาร์รูฟได้อย่างเสรีเพื่อ
ใช้ไฟฟูาในบ้านหรือ
อาคารของตนเอง  

มีการตดิตั้งโซลารร์ูฟได้
อย่างแพร่หลายและเสรี 
ทั้งบนหลังคาบ้านท่ีอยู่
อาศัยและอาคารพาณิชย์
ทั่วไป  
 

๗ ให้กรมบัญชีกลาง
ปรับปรุงระเบียบจดัซื้อ
จัดจ้างให้หน่วยงาน
ราชการสามารถติดตั้ง 
Solar Rooftop เพื่อ
ประหยดัการใช้ไฟฟูา
ของส่วนราชการใน
หลากหลายรูปแบบ 

                    กรมบัญชีกลาง     

๘ จัดตั้งหน่วยงาน One 
Stop Service ที่
สามารถออกใบอนุญาต
ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟู า จ า ก
โซลาร์รูฟได้ 

                    ส านักงาน กกพ. 
พพ. 
กรอ. 
สนพ.   
 กฟผ.  
กฟน.  
กฟภ.  

 งบประมาณ
แผ่นดิน 

 มีหน่วยงานราชการที่
ให้บริการแบบ One Stop 
Service ในการขออนุญาต
ติดตั้งโซลารร์ูฟ และลด
ขั้นตอนความซ้ าซ้อนตา่งๆ 
ลง 
 



๑๖๓ 
 

 

การปฏิรูปด้านการสนบัสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๒  ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ประเทศมีทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น นโยบายด้านการเกษตรในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพ นโยบายด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอ่ืนๆ 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สามารถจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

เป็นการก าหนดกรอบนโยบาย ด าเนินการได้ทันที 

๓. ตัวชี้วัด 

มีกรอบในการก าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
AEDP และ Oil Plan ด้านโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ภายใน ๒ ป ี

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

การก าหนดกรอบเชิงนโยบาย ไม่มีงบประมาณ 

๕. หลักการเหตุผล 

จากข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานในภาคขนส่งมีสัดส่วน
การใช้พลังงานสูงที่สุด โดยในอดีตเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานยนต์มีเพียงน้ ามันดีเซลและเบนซินเท่านั้น แต่ จาก
นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนท าให้มีการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอลทดแทนการใช้น้ ามันดีเซลและเบนซิน 
เพ่ิมขึ้นตามล าดับ  ส่งผลให้ชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น อาทิ แก๊สโซฮอล์ E๑๐ ออคเทน ๙๑ และ ๙๕ , 
แก๊สโซฮอล์ E๒๐ , แก๊สโซฮอล์ E๘๕ และน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B๗ ประกอบกับในช่วงที่สถานการณ์น้ ามันมี
ราคาสูงท าให้ผู้ใช้รถบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะเป็น Liquefied Petroleum 
Gas  (LPG) และ Natural Gas for Vehicle (NGV) ท าให้ปัจจุบันโครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งมี



๑๖๔ 
 

 

ความหลากหลายมาก และจากเทคโนโลยียานยนต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท าให้หลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยด้วย เริ่มมีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟูาแทนยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน ซึ่งหากไม่มีการก าหนด
กรอบทิศทางการใช้พลังงานในภาคขนส่ง จะท าให้ประเทศไทยมีทางเลือกเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจ านวนมาก  
และจะส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่เพ่ิมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดหาและบริหารจัดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐ
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องก ากับดูแล ต้องมีการก าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องใช้
ในการก าหนดนโยบายต่างๆ 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

๖.๑ กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา 

กระบวนการการด าเนินการ เริ่มจากการประมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งใน
อนาคต และพิจารณาก าหนดสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่งโดยค านึงถึงผลจากมาตรการต่างๆ ที่มีผลต่อ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ซึ่งประกอบด้วย ผลการลดการใช้น้ ามันจากมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP๒๐๑๕) และผลจากนโยบายด้าน
พลังงานต่างๆ แล้วจึงก าหนดเป็นโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง 

 
รูปที่  33  แสดงการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา



๑๖๕ 
 

 

๖.๑.๑ การประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิงภาคขนส่ง 

(๑) ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประมาณการความต้องการการใช้เชื้อเพลิงในภาค
ขนส่งในอนาคต 

(๒)  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

การประมาณการความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทท าได้ยากและมีความ
ไม่แน่นอน เนื่องจากน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ กลไกอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกเป็นตัวก าหนด
ราคา และมีผลโดยตรงกับปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท  ประกอบกับเทคโนโลยีด้าน  
ยานยนต์และขนส่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้มีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลท าให้ตลาด
น้ ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้  รัฐบาลยังขาดการก าหนดเปูาหมายของการพัฒนา 
ยานยนต์ไฟฟูาที่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประมาณการความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่อาจ
คลาดเคลื่อนได ้

(๓) ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ  

๑)  ควรมีการปรับประมาณการความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒)  ในการประมาณการควรมีการก าหนดสมมติฐานในการค านวณให้ชัดเจนและ
อ้างอิงได้ เพ่ือสะดวกในการปรับข้อมูลเมื่อปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลง 

๖.๑.๒ การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายด้านพลังงานต่างๆ   

(๑)  ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑)  กระทรวงพลังงาน  

ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพลังงานมีการทบทวนและจัดท าแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งมีแผนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง มี ๓ แผนใหญ่ ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) และ
แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และมีหน่วยงานในกระทรวงพลังงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๒)  หน่วยราชการอื่น  

ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวดังกล่าวข้างต้น กระทรวง
พลังงานไม่สามารถด าเนินการเองได้ทั้งหมด โดยมีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 กระทรวงคมนาคม : การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รถไฟรางคู่ 
รถไฟฟูาขนส่งมวลชน  

 กระทรวงอุตสาหกรรม : สนับสนุนมาตรการผลิตยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดพลงังาน  



๑๖๖ 
 

 

 กระทรวงการคลัง : การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนหรือทางภาษีแก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประหยัดพลั ง งาน ยานยนต์ที่ ใช้ เชื้ อ เพลิ งชี วภาพ และยานยนต์ ไฟฟูา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดข้อจ ากัดของยานยนต์ 
ให้สามารถรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น หรือแหล่งเก็บพลังงานในยานยนต์ไฟฟูา 

(๒) ปัญหาที่เกิดขึ้น 

๑) ผลของนโยบายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบรถไฟรางคู่ รถไฟฟูา และ
ยานยนต์ไฟฟูา ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่งได้อย่างชัดเจน 

๒) ทิศทางนโยบายด้านเชื้อเพลิงต่างๆ ยังไม่ชัดเจน เช่น การใช้ LPG/NGV ใน
ภาคขนส่ง  

(๓)  ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ  

ควรมีการประเมินผลของมาตรการหรือนโยบายด้านพลังงานที่มีผลต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานในภาคขนส่งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 

๖.๑.๓ โครงสร้างการใช้พลังงานในภาคขนส่ง  
(๑) ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ ์

๒) หน่วยงานราชการอื่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 

 (๒) ปัญหาที่เกิดขึ้น 

๑) โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งมีผลกระทบกับนโยบายด้านอ่ืนๆ เช่น 
นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ชนิดต่างๆ นโยบายด้านเกษตร ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น การลงทุน
ของภาคเอกชน และการส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิดมากเกินไป 

๒) ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น 
เชื้อเพลิงชีวภาพและยานยนต์ไฟฟูา 

(๓)  ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ  

ควรมีการก าหนดกรอบแนวคิดในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละให้ชัดเจน 

 

 



๑๖๗ 
 

 

๖.๒ กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 

๖.๒.๑  การประมาณการการใช้เชื้อเพลิง (Business as Usual: BAU)  

จากข้อมูลเบื้องต้นประมาณการการใช้เชื้อเพลิง (Business as Usual: BAU) ระหว่างปี 
๒๕๕๙-๒๕๗๙ ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ประมาณการโดยการใช้แบบจ าลองขนส่ง (Transport 
Model) และแบบจ าลองเศรษฐมิติ (Econometric Model)  ซึ่งค านวณโดยก าหนดตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อัตราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Demestic Product: GDP) รายได้ประชากร การถือครอง
รถยนต์ ราคาน้ ามันดิบ พบว่าเชื้อเพลิงในภาพรวมมีแนวโน้มการใช้ที่เพ่ิมขึ้น จาก ๓๗,๑๗๕ Ktoe ในปี ๒๕๕๙ 
เป็น ๕๖,๔๖๑ Ktoe ในปี ๒๕๗๙ รายละเอียด ดังรูป 

 

หมายเหต ุ:    เป็นข้อมูลเบื้องต้น ต้องมีการทบทวนเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน และก าหนดให้ชัดเจนและ
อ้างอิงได้ เพื่อสะดวกในการปรับขอ้มูลเมื่อปัจจัยต่างๆ เปลีย่นแปลง 

รูปที่  34  การประมาณการการใช้เชื้อเพลิงในปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๗๙ 

๖.๒.๒  การประเมินผลจากนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อก าหนดโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่ง  

(๑)  การใช้ LPG/ NGV ในภาคขนส่ง 

ในอดีตแก๊สปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) และก๊าซธรรมชาติ 
(Natural Gas: NG) มีการใช้ส าหรับเพ่ือการหุงต้มในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลัก  ต่อมา
เมื่อสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ท าให้ผู้ใช้รถยนต์บางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนการใช้
เชื้อเพลิงในยานยนต์ โดยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ LPG หรือ NGV ร่วมกับเชื้อเพลิงน้ ามันเบนซิน
และดีเซล แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ ามันลดลงและแนวโน้มราคาน้ ามันระยะยาวอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น
จึงควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง เพ่ือก าหนดกรอบในการใช้เชื้อเพลิง
ภาคขนส่ง โดยมีการพิจารณาผลกระทบของมาตรการการใช้ LPG/NGV ภาคขนส่ง แสดงดังตารางที่ ๑ 



๑๖๘ 
 

 

ตารางท่ี  12  พ  ารณาผลของมาตรการการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง 

ข้อเสนอ ข้อดี ข้อเสีย 
๑. การใช้ LPG เป็น

เชื้อเพลิง 
ในภา ขนส่ง 

 

1. ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ LPG 
(ผู้ประกอบการสถานีบริการ LPG, 
ศูนย ติดตั้ง LPG)  

2. ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถที่ได้ติดตั้ง
ระบบ LPG และเป็นทางเลือกในการ
ใช้พลังงานภา ขนส่ง 

1.  วามปลอดภัยเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรืออุปกรณ ไม่ได้มาตรฐาน 

2. มีการสึกหรอของรถยนต 
มากกว่ารถท่ีใช้น้ ามัน 

3. วัตถุดิบในอุตสาหกรรม      
ปิโตรเ มี ที่มีมูล ่ามากกว่า 

4. ต้องน าเข้าเพ่ิม  การผลิตได้ไม่
เพียงพอ  

๒. การใช้ NGV เป็น
เชื้อเพลิง 
ในภา ขนส่ง 

 

1. ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน
ธุรกิจ NGV ที่ได้ลงทุนแล้ว 

2. เผาไหม้สมบูรณ  ให้มลพิษต่ า 
โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละออง 
 Particulate) และ วันด า 

3. แหล่งผลิตในประเทศ ช่วยให้ลดการ
พ่ึงพาการน าเข้าน้ ามันดิบจาก
ต่างประเทศ 

4. สร้างมูล ่าเพ่ิมให้กับการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ 

1. เป็นเชื้อเพลิงที่มี ่า วามร้อน
ต่ า อัตราสิ้นเปลือง 

2.  วามปลอดภัยเมื่อมีอุบัติเหตุ
หรืออุปกรณ ไม่ได้มาตรฐาน 

 

ในการก าหนดกรอบเชิงนโยบาย ในการใช้ LPG/NGV ในภาคขนส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการก าหนดแนวทางการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจที่เก่ียวข้อง หรือ ผู้ใช้รถยนต์ เป็นต้น 

(๒)  มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งท่ีกระทบต่อสัดส่วนการใช้พลังงาน 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขน ส่งผลโดยตรงต่อสัดส่วนการใช้พลังงานภาคขนส่ง 
เนื่องจากท าให้สัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละประเภทเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีมาตรการ
ส าคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ๑) การขนส่งระบบราง เช่น รถไฟรางคู่ ที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้น้ ามัน
ดีเซล จากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งทางถนนมาเป็นการขนส่งระบบราง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบหลักของกระทรวงคมนาคม  ๒) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูา (Electric Vehicle: EV) ที่สามารถลด
การใช้ทั้งน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิน โดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนยานยนต์ไฟฟูา 
ซึ่งปัจจุบันมีเปูาหมายการส่งเสริม EV ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ ๑.๒ ล้านคัน ในปี ๒๕๗๙ 

ในส่วนของการพิจารณาผลกระทบของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จากมาตรการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟูา แสดงดังตาราง ดังต่อไปนี้   



๑๖๙ 
 

 

 

ตารางท่ี  13 พิจารณาผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งท่ีกระทบต่อสัดส่วนการใช้พลังงาน 

    สน     ดี     สีย 
การส่งเสริมใช้ EV 1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

กว่าการใช้น้ ามัน 
2. การส่งเสริม EV  อย่างจริงจัง

จะท าให้ประเทศลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงและสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ 

3. การใช้ EV เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยสามารถช่วย
ลดการปลดปล่อย GHG ได ้

1. การส่งเสริมการใช้ EV มีผล
โดยตรงต่อปริมาณการใช้
น้ ามันเบนซินและดีเซล และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มโรง
กลั่นน้ ามัน 

2. การส่งเสริม EV มากๆ จะมี
ผลต่อนโยบายการส่งเสริม
การใช้เอทานอลและไบโอ
ดีเซล 

ทั้งนี้เมื่อมีการปรับประมาณการความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (BAU) ควรมีการพิจารณา
ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย  นอกจากนี้เนื่องจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานมี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ และมีผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ดังนั้น ควรมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 

(๓)  นโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น สัดส่วนการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล 

การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพมีหลักคิดมาจากความต้องการลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ โดยการน าผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน มาผลิตเป็นเอทานอล
และไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนการใช้น้ ามันเบนซินและดีเซล  และช่วยรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งจะท าให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมจากการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก 

ตารางท่ี  14  พิจารณาผลนโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น สัดส่วนการใช้เอทานอลและไบโอดีเซล 

ข้อเสนอ ข้อดี ข้อเสีย 
การส่งเสริมใช้เอทานอลและ 
ไบโอดีเซล 
 

1. สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้
เกษตรกรผู้ปลูกปาล มน้ ามัน 
อ้อยและมันส าปะหลัง 

2. ช่วยลดการน าเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศ 

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วย
ลดการปลดปล่อย GHG ได ้

1. เป็นภาระต่อกองทุนน้ ามัน
และผู้ใช้น้ ามัน จากส่วนต่าง
ต้นทุนที่มากกว่าการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล  โดยต้องมี
การบริหารจัดการทั้งระบบ
เพ่ือลดต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า 



๑๗๐ 
 

 

จากการพิจารณาข้อมูลการประมาณการการใช้เชื้อเพลิงและผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานและนโยบายด้าน
พลังงานต่างๆ สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี  15  ผลที่เกิดขึ้นจากการก าหนดนโยบายแบบต่างๆ 

เชื้อเพลิง ปี ๒๕๕๙ 
๑
 

ปี ๒๕๗๙ 
๒
 

ยกเลิก LPG NGV – Fleet EV 
๑.๒ ล้านคัน 

B๑๐ และ E < ๒๐% 

ยกเลิก LPG NGV - Fleet 

EV ๓.๘ ล้านคัน 
๓
 B๑๐ 

และ E < ๒๐% 

 เบนซิน  ๑๙.๔% ๑๑.๒% ๕.๐% 
 ดีเซล  ๔๙.๖% ๔๓.๖% ๔๓.๖% 
 LPG  ๔.๖% ๐.๐% ๐.๐% 

 ก๊าซธรรมชาติ  ๕.๔% ๕.๓% ๕.๓% 
 น้ ามันเครื่องบิน+น้ ามันก๊าด  ๑๓.๐% ๒๘.๓% ๒๘.๓% 

 น้ ามันเตา  ๓.๓% ๒.๑% ๒.๑% 
เอทานอล (E๒๐) ๑.๘% ๑.๘% ๐.๘% 
ไบโอดีเซล (B๑๐) ๒.๙% ๔.๖% ๔.๖% 

EV - ๓.๑% ๑๐.๓% 

ความต้องการใช้พลังงานรวม (Ktoe) ๓๗,๑๘๕ ๓๓,๒๑๑ ๓๓,๒๑๑ 

สัดส่วน  ดีเซล : เบนซิน ๒.๓๒ ๓.๖๔ ๘.๑๙ 

ลด CO
๒ 
(ล้านตัน/ปี) ๘.๙ ๑๐.๙ 

ลดการน าเข้าพลังงานจากตา่งประเทศ (ล้านบาท/ปี) ๖๔,๗๙๑ ๑๑๑,๓๐๓ 
๑ ข้อมูล BAU สนพ. (๒๕๖๐)  
๒ ประเมินการใช้พลังงานตามประมาณการ BAU สนพ. (๒๕๖๐) และ ผลประหยัดตามแผน EEP๒๐๑๕ และนโยบาย LPG/NGV ในแต่ละกรณี 
๓ ปรับมาตรการ EEP๒๐๑๕ โดยคิดผลในกรณีที่มีส่งเสริม EV เป็นร้อยละ ๒๐ ของจ านวนรถ โดย พพ. (๒๕๖๐) 
๔ ลดการใช ้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 ตามล าดบั (โครงสร้างราคาน้ ามัน ๑๘/๑๑/๒๕๖๐ – สนพ.) 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลการวิเคราะห์จากประมาณการการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเบื้องต้น 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

จากการพิจารณาตามกรอบแนวคิดในการก าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ขอเสนอแนว
ทางการปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ดังนี้ 

7.1 การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
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7.1.1 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดท าประมาณความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
(BAU) และให้ก าหนดสมมุติฐานในการค านวณให้ชัดเจนและอ้างอิงได้ เพ่ือสะดวกในการปรับข้อมูลเมื่อปัจจัย
ต่างๆ เปลี่ยนแปลง 

7.1.2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาประเมินผลของมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประมาณความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (BAU) ใหม่และ
สถานภาพการด าเนินการในปัจจุบัน 

7.2 ก าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง  

โดยก าหนดกรอบในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้ 

ตารางท่ี  16 กรอบในการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภท 

    สน   หต    

๑   ไม่สนับสนุนการใช้ LPG ภา 
ขนส่ง 

1. เพ่ือ วามปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
2. เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้ EV ที่ลดการใช้น้ ามันเบนซิน

จ านวนมาก และลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามัน 
3. เพ่ือสนับสนุนการใช้เอทานอลทดแทนน้ ามันเบนซิน ซึ่งเป็นการ

สร้าง วามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
๒   สนับสนุนการใช้ NGV ในภา 

ขนส่ง เฉพาะกลุ่มขนส่งขนาด
ใหญ่เท่านั้น 

1. มีการลงทุนโ รงข่ายท่อ NG ไปแล้ว ส่งเสริมการใช้เฉพาะกลุ่มตาม
แนวท่อ 

2. แนวโน้มรา า LNG สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 
๓   การส่งเสริมการใช้ EV 

ประมาณ ๑.๒ ล้าน ัน 
1. เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูง ลดการ

น าเข้าน้ ามนัและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔   ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B๑๐ 1. เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล ม

น้ ามัน 
2. ส่งเสริมไบโอดีเซลตามศักยภาพด้านวัตถุดิบและเท โนโลยี ที่ไม่มี

ผลกระทบกับผู้ใช้น้ ามันมากเกินไป 
๕   การส่งเสริมการใช้เอทานอล

เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
1. เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมัน

ส าปะหลังและอ้อย 
2. เพ่ือลดผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันและสร้าง

สมดุลโรงกลั่น 

7.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางการด าเนินการและมาตรการลดผลกระทบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจที่เก่ียวข้อง หรือผู้ใช้รถยนต์ เป็นต้น  
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7.4 บูรณาการการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางแผนการด าเนินงาน
ของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ กรอบแนวคิดในการใช้พลังงานภาคขนส่งที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการก าหนดนโยบาย
ต่างๆ 

๘.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม 

๘.๓ ลดการปลดปล่อย CO๒ ประมาณ ๘.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๗๙ 

๘.๔ ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ ๖๔,๗๙๑ ล้านบาท 

๘.๕ ใช้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่มีในประเทศที่มีการพัฒนาไปแล้วอย่างคุ้มค่า เช่น โครงข่ายท่อ NGV  
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามัน และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
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 กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับ 

ผิดชอบ 
วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ การปรับข้อมลูต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  (ความต้องการใช้
น้ ามันเชือ้เพลิง (BAU) )  

                    สนพ.  
พพ.  
ธพ. 

  รัฐบาลมแีผนการใช้เชื้อเพลิง
ภาคขนส่งที่เหมาะสมกับ
ประเทศ และเป็นทิศทางการ
พัฒนาของภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมพลังงาน และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศ 

มีการปรับปรุงแผน AEDP 
และ Oil Plan ด้าน
โครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่งภายใน ๒ ปี 

๒ ปรับแผน AEDP  และ Oil 
Plan โดยก าหนดโครงสร้าง
การใช้พลังงานภาคขนส่ง
ตามหลักแนวคิด
คณะกรรมการปฏริูป 

                    พพ. ธพ.   แผน AEDP และ Oil Plan ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และโครงสร้างการใช้
พลังงานภาคขนส่งตามหลัก
แนวคิดคณะกรรมการปฏิรูป 

แผน AEDP และ Oil Plan 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 

๓ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้กี่ยวข้อง 

                    พพ. สนพ. 
ธพ. กษ. อก. 

วท. พณ. 

  มีการก าหนดแนวทาง
ด าเนินการและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้กี่ยวข้อง 

แนวทางและมาตรการลด
ผลกระทบกับผูเ้กี่ยวข้อง  
ดังนี ้
- ยกเลิกการใช้ LPG ภาค

ขนส่ง 
- ก ากับและส่งเสริม NGV 

ในภาคขนส่ง (เฉพาะกลุม่
ขนส่งขนาดใหญ่) 

- ส่งเสริมเอทานอล ไบโอ
ดีเซล 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 
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ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ (๕) ว่า “ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า...” ซึ่งสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (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) การด าเนินการของแผนประกอบด้วย 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:   
การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors ) ของแผน EEP ๒๐๑๕ พบว่าการจะ

บรรลุเปูาหมายต้องเพ่ิมความพยายามในการลดการใช้พลังงานเป็นอย่างมาก  เมื่อเทียบกับการลดการใช้
พลังงานในอดีต ซึ่งหมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ และใช้มาตรการที่มีศักยภาพสูงพอที่จะท า
ให้บรรลุเปูาหมายได ้ 
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ผลการศึกษา:  

ในการศึกษาพบว่า ในอนาคตการใช้พลังงานต้องตระหนักถึงความมั่นคงของพลังงานแต่ละชนิด
ตลอดจนผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสภาพแวดล้อมซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ก าลังมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเป็นอัน
มาก เช่นการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงในระบบขนส่งจากการใช้น้ามันเชื้อเพลิง  (Fuel) เป็นการใช้พลังงาน
ไฟฟูา นอกจากนี้การก าหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบและตระหนักถึงการใช้พลังงาน
อย่างถูกวิธีและคุ้มค่า นับมีความส าคัญยิ่ง  
 
วัตถุประสงค์:  

๑) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดท าวาระปฏิรูปที่ส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกการปฏิรูปที่มีศักยภาพสูงและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม 

๓) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่รัฐบาลประกาศ
เจตนารมณ์ ณ ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP๒๑)  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอวาระปฏิรูปด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมเติมจากที่ได้เสนอไว้แล้วในเรื่องต่างๆ ข้างต้น ใน  ๓ 
ประเด็นหลัก ดังนี้  
 

๑) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม  

๒) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)  

๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
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การปฏิรูปด้านการอนุรกัษ์พลังงานและการใชพ้ลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอย่าง
คุ้มค่าในกลุ่มอตุสาหกรรม 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์  

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓๕,๐๐๐ โรงงาน กระจายอยู่ทั่วประเทศ โรงงาน
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีการบริโภคพลังงานเป็นอย่างมาก จึงเป็นเปูาหมายอันดับต้นๆ ของการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP๒๐๑๕) ซึ่งได้มีการก าหนดเปูาหมายให้ ลดการ
ใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมลงร้อยละ ๓๖ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ โดยในระยะแรกได้จัดท าเป็นแผน ๕ ปี 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   
ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑  สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ Ktoe เมื่อจบโครงการ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยแบ่งเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 

ตารางท่ี  17 ผลประหยัดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดหวัง 

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

ปี 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนพลังงาน 
เปูาหมายต่อปี 

(Ktoe) 

จ านวนพลังงาน 
ประหยัดรวมต่อ

ปี (Ktoe) 

จ านวนพลังงาน
ประหยัดสะสม
รวม (Ktoe) 

๒๕๖๑ สามารถประหยัดพลังงานได้ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๒๕๖๒ สามารถประหยัดพลังงานได้ ๑๕ ๒๕ ๓๕ 
๒๕๖๓ สามารถประหยัดพลังงานได้ ๒๕ ๕๐ ๘๕ 
๒๕๖๔ สามารถประหยัดพลังงานได้ ๒๕ ๗๕ ๑๖๐ 
๒๕๖๕ สามารถประหยัดพลังงานได้ ๒๕ ๑๐๐ ๒๖๐ 



๑๗๗ 
 

 

ตารางท่ี  18 การลดค่าใช้จ่ายพลังงานจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดหวัง 

3.3  มีการบูรณาการท างานร่วมกันในภาครัฐระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม 

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 (กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา 
๔ ปี รวม ๔๐๐ ล้านบาท 

หมายเหตุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณประจ าปี จ านวน  
๘ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน  ๙๗.๕ ล้านบาท                                
รวมได้รับทั้งสิ้น ๑๐๕.๕ ล้านบาท 

ปี 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้

ต่อปี 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายที่ลดได้
รวมต่อปี 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายสะสมที่
ลดได้รวม 
(ล้านบาท) 

๒๕๖๑ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒๕๖๒ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ๑๕๐ ๒๕๐ ๓๕๐ 
๒๕๖๓ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ๒๕๐ ๕๐๐ ๘๕๐ 
๒๕๖๔ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ๒๕๐ ๗๕๐ ๑,๖๐๐ 
๒๕๖๕ ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ๒๕๐ ๑,๐๐๐ ๒,๖๐๐ 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  36  วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

๕. หลักการเหตุผล 

ตามที่สภาปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศ (สปท.) ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่อง “การจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ” ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้สรุปว่าเพ่ือให้เป็นการด าเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมาตรา ๗๒(๕) ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับ
ที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน และพร้อมกันนี้ประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนแม่บทแผนอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP๒๐๑๕) โดยในรายละเอียดมีการก าหนดมาตรการและแบ่งกลุ่มเศรษฐกิจ (กลุ่ม
บริโภคพลังงาน) เป็น ๔ กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ กลุ่มอาคารขนาดเล็กและบ้าน
อยู่อาศัย และกลุ่มขนส่ง ได้มีการก าหนดเปูาหมายการลดการใช้พลังงานไว้อย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่ม 

แต่ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะท าให้พลาดจากเปูาหมายที่ได้วางไว้ เนื่องมาจากในขั้นตอนด าเนินการ 
กระทรวงพลังงานยังขาดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ขาดความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และ
ขาดความร่วมมือในการผลักดันการลดการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
ด าเนินการและอีกประการหนึ่งที่ส าคัญ ดังนั้น ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จึงเสนอ
ให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาเจ้าภาพการท างานให้ชัดเจน เป็นต้น 

2562 

งบประมาณรวม (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ.  
... 

110 

220 

330 

440 

2563 2564 2565 



๑๗๙ 
 

 

๕.๑. ความเป็นมา 

๕.๑.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ  ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐  มาตรา ๗๒ (๕) ความว่า “รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ (๕) 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน” 

การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้จัดท าแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่า  
โดยรัฐน าเสนอรัฐบาลเพ่ือน าไปด าเนินการต่อไป 

๕.๑.๒  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

(๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ  

(๓) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี 
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  

 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

๕.๑.๓  นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้านอุตสาหกรรม 

เป็นนโยบายที่จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปที่จะต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยใช้กรอบ
ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเครื่องมือในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง 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) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูา (PDP) 

(๒) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 



๑๘๐ 
 

 

(๓) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

(๔) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) 

(๕) แผนบริหารจัดการน้ ามัน (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) การด าเนินการของแผน
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 

ส าหรับเปูาหมายลดการใช้พลังงานรายสาขา ภาคขนส่งมีเปูาหมายการลดสูงสุดที่ร้อยละ ๔๖ จาก
กรณี BAU ตามด้วยภาคอาคารธุรกิจและอาคารของรัฐซึ่งมีเปูาหมายลดลงมาร้อยละ ๓๔ จากกรณี BAU 

 
 

รูปที่  40  เปูาหมายการประหยัดพลังงาน  



๑๘๓ 
 

 

 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

๖.๑  ศึกษาข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๗๒ (๕) 

จากข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่ารัฐพึงด าเนินการเก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดิน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๒)  จัดให้มีการวางผัง เมืองทุกระดับและบังคับการให้ เป็นไปตามผังเมืองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมตลอดท้ังพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓)  จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๔)  จัดให้มีทรัพยากรน้ าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 

(๕)  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า เมื่อได้มีการบัญญัติมาตรา ๗๒ (๕) ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศแล้ว ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ซึ่งในขั้นตอน
ของการด าเนินการนี้ รัฐบาลอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการและบูรณาการร่วมกัน 

๖.๒  ศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

จากข้อศึกษาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พบว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการบรรจุแผนงานการด าเนินการอยู่ในแผนอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงพลังงานและได้มีการก าหนดเปูาหมายไว้อย่าง
ชัดเจนและได้เริ่มมีการด าเนินงานไปในระยะหนึ่งแล้ว แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหน่วยงานหนึ่ง  คือ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มีการด าเนินการเช่นเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นภาระหน้าที่ที่ได้ถูกก าหนดให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ได้ปฏิบัติเรื่อยมาตามงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถด าเนินงานได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นอย่างดี 
เนื่องจากมีระบบฐานข้อมูลโรงงาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามก็ไม่
สามารถที่จะเข้าสู่เปูาหมายตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐๑๕ ได้ เนื่องจาก งบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
ไปยังภารกิจหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมคือ การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
พลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจึงได้เชิญหน่วยงานทั้งสองคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าหารือเพ่ือบูรณาการ
งานร่วมกัน ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับและร่วมมือกันเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ให้ผู้บริหารทั้ง ๒ หน่วยงาน
ท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในด้านการด าเนินงานและประสานข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
พร้อมนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้น าเสนองานและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ก าหนดไว้ ๕ ปี ดังนี้ 



๑๘๔ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

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

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน  วบ ู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และ วามปลอดภัยภายใต้แนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว 
เพ่ือให้ กรอ. พิจารณาน าไปใช้การประกอบการพัฒนาเกณฑ 
อุตสาหกรรมสีเขียวและสิทธิประโยชน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการยกระดับการ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น 

2. ส ารวจศักยภาพภาพและน าร่องปฏิบัติใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมตัวอย่าง ๒๐ แห่ง 

1. ได้แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน  วบ ู่ไปกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ วามปลอดภัยที่สอด ล้องกับ
สภาพการด าเนินกิจกรรมที่สถานประกอบการ 

2. มีสถานประกอบการได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวมากขึ้น รวมถึงสถานประกอบการมีการ
ยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวสูงขึ้น 

2. โ รงการการน าร่องการขยายผล 
การเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อน้ าโดย
วิศวกรด้านหม้อน้ าหรือวิศวกร
พลังงาน  
 ๑๒ ล้านบาท  

1. จัดอบรมท้ังภา ทฤษฎีและภา ปฏิบัติด้านเกณฑ มาตรฐาน
และข้ันตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน วามปลอดภัย
และพลังงานให้กับวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ าและวิศวกร
พลังงาน รอบ ลุมทุกภูมิภา  

2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไอน้ าของโรงงานที่เข้า
ร่วมโ รงการ เช่น ขนาดหม้อน้ า จ านวนหม้อน้ า ชนิดและ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ จ านวนเ รื่องจักรที่ใช้ไอน้ า ฉนวนกับ
ดักไอน้ า เป็นต้น 

3. ให้  าปรึกษา  On-site Coaching) เพ่ือแนะน าถ่ายทอด
 วามรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ าแก่
บุ ลากรของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโ รงการ 

1. วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ าและวิศวกรพลังงาน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐  น ได้รับการอบรมทั้ง
ภา ทฤษฎี และภา ปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ มาตรฐาน
และข้ันตอนในการตรวจสอบหม้อน้ าด้าน วาม
ปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงาน 

2. โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ โรงงาน
เข้าร่วมโ รงการและจ านวนหม้อน้ าไม่น้อยกว่า ๖๐ 
เ รื่อง ได้รับตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน วามปลอดภัย
และประสิทธิภาพพลังงาน 

3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ าไม่น้อยกว่า       
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป  หรือไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ล้านบาทต่อโ รงการในป แรก 



๑๘๕ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

2. โ รงการการน าร่องการขยายผลการ
เพ่ิมประสิทธิภาพหม้อน้ าโดยวิศวกร
ด้านหม้อน้ าหรือวิศวกรพลังงาน 
 ต่อ  

4. วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ าหรือวิศวกรพลังงานร่วม
ด าเนินการตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน วามปลอดภัย และ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ า ให้กับโรงงานที่เข้า
ร่วมโ รงการ 

 

3. โ รงการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบไอน้ าส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 ๑๑ ล้านบาท  

1. จัดอบรมให้กับบุ ลากรที่เก่ียวข้องกับระบบไอน้ าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก 

2. ด าเนินการส ารวจ ตรวจวัด วิเ ราะห ประสิทธิภาพพลังงาน
เกี่ยวกับระบบไอน้ าของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก 

3. ให้  าปรึกษา  On-site Coaching) เพ่ือแนะน าถ่ายทอด
 วามรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ า 

4. ด าเนินการตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน วามปลอดภัยและ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ า 

5. จัดท า ู่มือส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก 

1. บุ ลากรประจ าโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐  น ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ 
มาตรฐานและข้ันตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน
 วามปลอดภัย และประสิทธิภาพพลังงาน 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ไม่น้อยกว่า ๑๐ โรง 
เข้าร่วมโ รงการได้รับตรวจทดสอบหม้อน้ าด้าน วาม
ปลอดภัยและส ารวจตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน 

3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ าไม่น้อยกว่า         
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป  หรือไมน่้อยกว่า ๒๐ 
ล้านบาทต่อโ รงการในป แรก 



๑๘๖ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

4. โ รงการการยกระดับประสิทธิภาพ
พลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
น า วามร้อนในภา อุตสาหกรรม 
 ๑๐.๕ ล้านบาท  

1. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า
 วามร้อนและระบบน้ ามันร้อนที่เข้าร่วมโ รงการ 

2. ปรับปรุงและจัดท าแบบฟอร มการประเมินประสิทธิภาพ
พลังงานระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น  สื่อน า วามร้อน 

3. จัดท าหลักสูตรและ ู่มือเกี่ยวกับการใช้งานระบบหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน า วามร้อนให้เกิดประสิทธิภาพ พลังงาน 
 วามปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. ตรวจวัด ประเมิน วิเ ราะห  ตรวจติดตาม และประเมิน
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานของหม้อต้ม   ที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน า วามร้อน 

5. ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อน า วามร้อนให้เกิดประสิทธิภาพพลังงาน  วามปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุ ลากรของโรงงานไม่น้อยกว่า 
๑๐๐  น 

1. บุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า
 วามร้อนจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐  น ได้รับการอบรม 

2. โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ โรงงาน เข้า
ร่วมโ รงการและจ านวนหม้อน้ าไม่น้อยกว่า ๔๐ เ รื่อง 
ได้รับตรวจสอบหม้อน้ าด้าน วามปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพพลังงาน 

3. เกิดการประหยัดพลังงานในระบบไอน้ าไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ toe ต่อโ รงการต่อป  หรือไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้าน
บาทต่อโ รงการในป แรก 



๑๘๗ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

5. โ รงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอ
น้ าส าหรับโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  Boiler Efficiency for 
SMEs)  
 ๑๓.๕ ล้านบาท  

1.  ัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโ รงการ จ านวนอย่างน้อย ๕๐ แห่ง 
หรือจ านวน นเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐  น 

2. จัดสัมมนาชี้แจงโ รงการฯ และเตรียม วามพร้อมอย่างน้อย 
๒  รั้ง 

3. เข้าส ารวจและตรวจวัดประสิทธิภาพระบบหม้อน้ า โดย ณะ
ที่ปรึกษา 

4. การอบรมทางทฤษฎี จ านวน ๒ วัน และการปฏิบัติ จ านวน 
๒ วัน และแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานหม้อไอน้ า 

5. ติดตามผลหลังจากปฏิบัติตามแผนไม่น้อยกว่า ๓๐๐  น-วัน 

6. จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลส าเร็จของโ รงการ จ านวน ๑  รั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย ๑๐๐  น 

 

1. กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการ
อนุรักษ พลังงานไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง หรือจ านวน
บุ  ลไม่น้อยกว่า ๑๐๐  น 

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



๑๘๘ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

6. โ รงการวิศวกรรมเชิงลึกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงาน วามร้อนใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
 ๒๗ ล้านบาท  

1. ส ารวจข้อมูลโรงงานสกัดน้ ามันปาล ม 

2. ด าเนินการส ารวจวิเ ราะห ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการใช้
พลังงาน วามร้อนของโรงงานที่เข้าร่วมโ รงการ และ
ประเมินศักยภาพส าหรับการปรับปรุงเ รื่องจักรหรืออุปกรณ 
ในขบวนการผลิต เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึง
มีระบบ SMART Boiler Monitoring System ส าหรับน า
ร่องในโรงงาน 

3. จัดท ารายละเอียดตั้งแต่รายละเอียดแบบแปลน รายการ
ออกแบบ  านวณ และติดตั้งของการปรับปรุงเ รื่องจักรหรือ
อุปกรณ ในขบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
รวมถึงมีระบบ SMART Boiler Monitoring System 

4. ด าเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพพลังงานหลังการ
ปรับปรุงเ รื่องจักรหรืออุปกรณ ในขบวนการผลิต รวมถึง
ประเมินผลการท างานของระบบ SMART Boiler 
Monitoring System ส าหรับตรวจวัดด้านพลังงานและด้าน
 วามปลอดภัย 

1. ได้น าร่องเท โนโลยีด้านการประหยัดพลังงานโดยการ
น า วามร้อนกลับมาใช้ใหม่ หรือการปรับปรุง
เ รื่องจักรหรืออุปกรณ ในขบวนการผลิตจ านวนอย่าง
น้อย ๑ เ รื่อง ที่ภา รัฐสนับสนุน ่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ 

2. มีระบบ SMART Boiler Monitoring System 
ส าหรับโรงงานสกัดน้ ามันปาล มส าหรับการตรวจวัด
ด้านพลังงานและด้าน วามปลอดภัยอย่างน้อย ๑ 
ระบบ ในการสาธิต  

3. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริม วามปลอดภัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม ส าหรับโรงงานสกัดน้ ามันปาล ม 

4. โรงงานอุตสาหกรรมมีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไอ
น้ าให้สูงขึ้น ท าให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัด
เชื้อเพลิง ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม วามสามารถใน
การแข่งขันในภา อุตสาหกรรม 

5. เกิดการประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ toe 
หรือ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ล้านบาทต่อโ รงการในป แรก 



๑๘๙ 
 

 

โ รงการ ก  กรรม  ตัวช้ีวัด 

7. โ รงการศึกษา วามเป็นไปได้ใน
การจัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
(Factory Energy Code) 
 ๘.๑ ล้านบาท  

1. เพ่ือศึกษา วามเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) 
ใช้เป็นข้อก าหนดอ้างอิงในการจัดตั้งหรือดัดแปลงโรงงานที่มี
แนวโน้มการใช้พลังงานรวมมากกว่า ๒๐ ล้าน MJ/ป  

2. เพ่ือศึกษา วามเป็นไปได้ในการออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีการประหยัดพลังงาน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ เ รื่องจักร 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้เ รื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best 
Available Technics) เพ่ือส่งเสริมให้มีแนวทางปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

1. ทราบ วามเป็นไปได้ในการจัดท ามาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
(Factory Energy Code)      ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภท
อุตสาหกรรมที่มีขนาดการใช้พลังงานรวมเกิน ๑๐๐๐ 
kW หรือเกิน ๒๐ ล้าน MJ/ป ขึ้นไป  

2. ทราบ วามเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรฐานของ
อุปกรณ เ รื่องจักร ไม่น้อยกว่า ๓ ประเภทเ รื่องจักร
ที่ใช้พลังงานสูง 

3. ตรวจสอบและรวบรวมผลประหยัดที่เกิดข้ึนจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโ รงการไม่น้อยกว่า ๒๐ 
โรงงานอุตสาหกรรม 



๑๙๐ 
 

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ ให้กระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องตามแผนงานของทั้ง ๗ โครงการ 
ประกอบด้วย  

๖.๑๓.๑ โครงการการศึกษาแนวทางบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

๖.๑๓.๒ โครงการน าร่องการขยายผลการเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อน้ าโดยวิศวกรด้านหม้อน้ า
หรือวิศวกรพลังงาน  

๖.๑๓.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ าส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล  

๖.๑๓.๔ โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้ม  

๖.๑๓.๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ าส าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Boiler Efficiency for SMEs)  

๖.๑๓.๖ โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

๖.๑๓.๗ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) 

๖.๑๔ ให้ทั้งสองหน่วยงานจัดตั้งคณะท างานร่วมกัน 

โดยให้ก าหนดโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเพ่ิมเติม ที่นอกเหนือจาก ๗ โครงการข้างต้น ตามกรอบของแผน ๕ ปี ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๕ 
โดยในการสนับสนุนโรงงานตามกรอบการด าเนินงานข้างต้น ส าหรับโรงงานที่เป็นโรงงานควบคุมตาม พ .ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๕๐ โรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุรักษ์พลังงานด้วย 

๖.๑๕ ให้คณะท างานร่วมฯ ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานเสนอ กพช. เป็นประจ า
ทุกปีนับแต่เริ่มโครงการฯ 

๖.๑๖ ให้ก าหนดตัวชี้ วัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของทั้งสอง
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้  

๖.๑๗ ให้หน่วยงานทั้งสองท าการบูรณาการด้านการท างานที่มีภารกิจเหมือนกัน  โดยจัดให้มี
เจ้าภาพอย่างชัดเจน 



๑๙๑ 
 

 

๖.๑๘ ให้ก าหนดมาตรการและแนวทางให้โรงงานอุตสาหกรรมน าผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่
ได้จากโครงการต่างๆ ไปปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดนไม่ควรมุ่งใช้เฉพาะเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเท่านั้น 

๖.๑๙ เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิออกไปอีก ๕ ปี ตาม
ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย ได้แก่ การสนับสนุนให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือลดการใช้พลังงาน     
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการวิจัยและออกแบบวิศวกรรม โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 
๓ ปี สิ้นสุดใน ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

8.1 เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  

8.2 ช่วยลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ  

8.3 ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการลดปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิง  

8.4 ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ท่ีจะมีการก่อสร้างในอนาคตจะต้องเป็นโรงงานที่ใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code )  

8.5 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศจะมีการส่งออกได้เพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ าลง 
 



๑๙๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  41 แ น ๕ ปี ความร่วมมือลดใช้งานพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 



๑๙๓ 
 

 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
(ลบ.) แหล่งเงิน 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 
กลไกคณะท างานร่วม 
๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้ง
คณะท างานร่วมกัน 

                    พพ./กรอ.  งบประมาณ
แผ่นดิน 

- ๓.๓ 

๒. ให้คณะท างานร่วมก าหนดตัวช้ีวัดด้าน
ประสิทธิภาพ ติดตามผลการด าเนนิงานและ
จัดท ารายงานเสนอ กพช. 

 

                    พพ./กรอ.  งบประมาณ
แผ่นดิน 

- ๓.๓ 

๓. ให้คณะท างานร่วมฯ เสนอให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิ
ออกไปอีก ๕ ปี ตามประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ 
เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลติ" 

 

                    พพ./กรอ.  งบประมาณ
แผ่นดิน 

- ๓.๓ 

ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
๑. โครงการการศึกษาแนวทางการ 

บูรณาการระหว่าง  กรอ. และ พพ. กลไกการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

                    พพ./กรอ. ล า ดั บ
ที่ ๑-๘ 
รวม 

ล าดับที่ ๑-
๘ 

งบประมาณ

 ๓.๑-๓.๒ 



๑๙๔ 
 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
(ลบ.) แหล่งเงิน 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 
- การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพ 

การใช้พลังงาน พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

                    พพ./กรอ. ๔๔๐ 
ล้าน
บาท 

แผ่นดิน/
เงิน 

กองทุน
อนุรักษ์
พลังงาน 

 ๓.๑-๓.๒ 

- การขับเคลื่อนตามแนวทาง เพื่อสง่เสริม
โรงงานอุตสาหกรรมไดร้ับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว 

                    พพ./กรอ.  ๓.๑-๓.๒ 

2. โครงการน าร่องการขยายผลการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหม้อน้ าโดยวิศวกรดา้นหม้อน้ า
หรือวิศวกรพลังงาน 

                    พพ./กรอ.  ๓.๑-๓.๒ 

3. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ า
ส าหรับโรงไฟฟูาชีวมวล 

                    พพ./กรอ.  ๓.๑-๓.๒ 

4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความรอ้นในภาค 
อุตสาหกรรม 

                    พพ./กรอ.  ๓.๑-๓.๒ 



๑๙๕ 
 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
(ลบ.) แหล่งเงิน 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. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพหม้อไอน้ าส าหรับ

โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler 
efficiency for SMEs) 

                    พพ./กรอ.  ๓.๑-๓.๒ 

6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 

                      ๓.๑-๓.๒ 

7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC)
การศึกษา FEC ในแต่ละอุตสาหกรรม 
การเตรียมความพร้อมและน าร่องใช้ FEC ก่อน
ประกาศใช้ 

                      ๓.๑-๓.๒ 

8. โครงการด้านพลังงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนตามกรอบ
ความร่วมมือของ พพ. และ กรอ. 

                       ๓.๑-๓.๒ 

 

 



๑๙๖ 
 

 
 

การปฏิรูปด้านการอนุรกัษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปที ่๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารดา้นพลังงาน 
(Building Energy Code : BEC)๑๒ 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

อาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร    
ขึ้นไป ต้องมีการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานออกประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

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

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑  กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๒ อาคารทุกประเภท ตามหมวด ๑ แห่งกฎกระทรวงตาม ๓.๑ มีการออกแบบอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงตาม BEC โดยมีผลบังคับใช้ตามล าดับดังนี้ 

๓.๒.๑  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

๓.๒.๒  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  

๓.๒.๓  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
เงินนอกงบประมาณ (เช่น กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ประมาณ ๓๐ ล้านบาทต่อปี 

 

 

                                                           
๑๒  ณะกรรมาธิการขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงานสภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ. “การอนุรักษ พลังงานโดยใช้

ข้อบัญญัติเกณฑ มาตรฐานอา ารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)” (ฉบับปรับปรุง . มีนา ม 2559 



๑๙๗ 
 

 
 

๕. หลักการเหตุผล 

๕.๑ หลักการของ BEC  

การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) เป็นกลไกที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้พัฒนาขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงการใช้งานอาคารที่มีผลเกี่ยวข้อง
กับการใช้พลังงานในอาคาร ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคาร เพ่ือให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภา พ 
พพ. จึงได้มีการผลักดันการบังคับใช้ BEC  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ จึงออกกฎกระทรวงในการก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ๙ ประเภทอาคาร ได้แก่ 
 (๑) สถานพยาบาล (๒) สถานศึกษา (๓) ส านักงาน (๔) อาคารชุด (๕) อาคารชุมนุมคน (๖) อาคารโรงมหรสพ    
(๗) อาคารโรงแรม (๘) อาคารสถานบริการ และ (๙) อาคารห้างสรรพสินค้า ที่มีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไปต้องออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ าในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ
กรอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบผลิตน้ าร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน 

๕.๒ ความส าคัญของการบังคับใช้ BEC 

จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
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) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (๒) แผนอนุรักษ์
พลังงาน (๓) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (๔) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ 
(๕) แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 

แผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นการด าเนินการเพื่อจะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงาน
ของประเทศคือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๔ กลุ่ม
เศรษฐกิจ คือ (๑) ภาคอุตสาหกรรม (๒) ภาคอาคารธุรกิจ อาคารของรัฐ (๓) ภาคบ้านอยู่อาศัย และ (๔) ภาค
ขนส่ง โดยพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน ๓ กลยุทธ์ คือ ภาคบังคับ ภาคความร่วมมือ 
และภาคสนับสนุน ที่ด าเนินการคู่ขนานไปกับการเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมทั้งเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง และเพ่ือให้การด าเนินการลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและมากพอที่จะมีส่วนช่วยลดภาระทางการเงิน
และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 



๑๙๘ 
 

 
 

มาตรการหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงานที่ส าคัญคือการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
(Building Energy Code : BEC) เนื่องจากที่ผ่านมาการออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุอาคาร หรืออุปกรณ์
แสงสว่างและอ านวยความสะดวกในอาคาร เจ้าของอาคารอาจจะไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้
พลังงานในองค์รวม หรืออาจไม่มีความรู้ในเทคนิคการออกแบบเพ่ือประหยัดพลังงานอย่างเพียงพอ หรืออาจ
มุ่งเน้นเฉพาะการลดเงินลงทุนก่อสร้างอาคาร แต่ท้ายที่สุดท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการบ ารุงรักษา 
(Operating and Maintenance Costs) สูงมากเกินความจ าเป็น หรือมีการสูญเสียพลังงานเป็นจ านวนมาก 
สุดท้ายก็จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ท าให้
อุณหภูมิรอบๆ อาคารสูงขึ้น ใช้พลังงานเกินความจ าเป็น อันเป็นการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 
๖.๑ ศึกษาข้อเสนอการปฏิรูป สปช. และ สปท. 

๖.๑.๑  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านพลังงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) ได้พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมหรือก ากับการใช้พลังงานของอาคาร ที่ด าเนินการภายใต้
กฎหมายหลักสองกฎหมายคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๓, 
๒๕๕๐) และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่มีกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ แล้วนั้น  ซึ่ งยั ง ไม่สามารถบังคับใช้ ได้  เนื่ องจากคณะกรรมการควบคุมอาคารของ
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาในประเด็นเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองแล้วเห็นว่าไม่สอดคล้องกัน การ
บังคับใช้อาจสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ และบทลงโทษกรณีฝุาฝืนค่อนข้างรุนแรง (ทั้งจ าทั้งปรับ) และให้
กระทรวงพลังงานไปด าเนินการในลักษณะส่งเสริมแบบสมัครใจก่อน เมื่อสังคมมีความพร้อมจะพิจารณาอีกครั้ง 
ดังแสดงความเชื่อมโยงของกฎหมายทั้งสองฉบับไว้ในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  19  ความเชื่อมโยงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐) 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐) 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่
จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องนี้ .... 

มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การปูองกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่
จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้       
ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด  

 

มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถ้า
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะน ามาใช้บังคับกับการ
ควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
แล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็น
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ...... 

ที่มา : พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



๑๙๙ 
 

 
 

๖.๑.๒  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ  (สปท.) มีเจตนารมณ์ที่จะท างานสานต่อข้อเสนอของ สปช. โดยได้ร่วมกันช่วยผลักดันเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านคณะกรรมการประสานงานร่วม ๓ ฝุาย เพ่ือเร่งน าไปสู่การบังคับใช้ 
โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หารือ
และก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดการบังคับใช้  

๖.๑.๓  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้รับทราบการด าเนินการจากผู้แทนจาก 
สปท., สปช. และคณะท างานด้านวิชาการ และเห็นชอบให้บรรจุเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติ
เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน” (BEC)” ในแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไขข้อ
กฎหมายในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้กระทรวง
พลังงานสามารถออกกฎกระทรวงได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานตามขั้นตอนทางกฎหมายและเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
และผลักดันทางด้านข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ต่อไปในอนาคต 

๖.๒ ผลและแนวโน้มการด าเนินการ   

หลังจากที่คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเข้ารับหน้าที่ในเดือนกันยายน      
พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
คืบหน้าของการด าเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูปของ สปช. เกี่ยวกับ BEC เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้รับ
ทราบข้อมูลดังนี้ 

๖.๒.๑  การแก้ไขกฎหมาย 

(๑) กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ได้ด าเนินการตามค าแนะน าของ สปช. และ สปท. โดย
ทิศทางการแก้ปัญหายังคงใช้ขั้นตอนการด าเนินการผ่านกฎหมายทั้งสองฉบับ แต่ปรับข้อความในกฎกระทรวง
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังแสดง
การแก้ไขปัญหาเพ่ือขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานไว้ในตารางต่อไป 

(๒) วิธีปฏิบัติตาม (๑) มีลักษณะเดียวกับกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กรมโยธาฯ ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙ ทวิ “ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ที่คณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่าง
น้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ .... (๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็น
อาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
แล้วแต่กรณี” 



๒๐๐ 
 

 
 

(๓) การแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ มีความคืบหน้าถึงขั้นตอนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพ่ือให้ค าแนะน า ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังแสดงการแก้ไขปัญหาเพ่ือขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานไว้ในตารางที่ ๒ การผลักดันให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ เร็ว
ขึ้นจะช่วยให้ “ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน” มีแนวโน้มการน าไปบังคับใช้ได้จริงซึ่งบรรลุตาม
เปูาประสงค์ของประเด็นการปฏิรูปเรื่องที่ ๗ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
เกิดผลได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางท่ี  20 การแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 

วันที่ กระบวนการแก้ไขปัญหา ผลสรุป/ความเห็น 
๔-๒๖ 
พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 

พพ. และ กรมโยธาฯ ได้หารือร่วมกัน
เพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. ... และรา่งประกาศกระทรวง
พลังงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๑) กรมโยธาฯ เห็นชอบในหลักการ 
(๒) เห็นควรให้มีการบังคับใช้กับอาคารที่มีความพร้อมก่อน และ

ทยอยบังคับใช้กับอาคารทั้ง ๙ ประเภท ภายใน ๕ ปี 
(๓) เห็นควรแก้ไขกฎกระทรวง โดยก าหนดข้อมูลทางเทคนิค เกณฑ์ค่า

ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ไว้ในประกาศกระทรวงฯ แทน เพื่อ
ความสะดวกในการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ถึง 
๒๖ เมษายน 
๒๕๖๐ 

พพ. เสนอ “คณะกรรมการควบคมุ
อาคาร” พิจารณา 

(๑) คณะกรรมการฯ เห็นชอบเบื้องต้น  
(๒) การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคและการ

บริหารจัดการ ไม่ควรก าหนดให้ถือเสมือนเป็นข้อก าหนดตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ดังนั้น ควรเป็นหน้าที่ พพ. ก าหนดตาม 
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๓) การบังคับใช้ควรก าหนดในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างฯ 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
“ต้องยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองว่าอาคารที่จะก่อสร้างดัดแปลงนั้นได้มี
การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับแนบหนังสือรับรอง
เพื่อประกอบการพิจารณา..” และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนยื่นขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง ต้องให้ยื่นเอกสารที่มีผู้รับรองด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอีกครั้งหนึ่งแนบไปด้วย 

(๔) การติดตามผล เมื่ออาคารได้ใบรับรองการก่อสร้าง และมีการใช้
สอยอาคารแล้ว ควรเป็นหน้าที่ของ พพ. ในการตรวจสอบค่าการ
ใช้พลังงานต่อไป 

๒๖ เมษายน 
๒๕๖๐ ถึง 
๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับ
กรมและระดับกระทรวง ด าเนินการตาม
ขั้นตอนยกร่างแก้ไขกฎหมาย ซึ่งมผีู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วม
เป็นกรรมการด้วย  

ร่างกฎกระทรวงฯ และร่างประกาศกระทรวงพลังงาน ผ่านการ
พิจารณา โดยปรับแก้ไขตามข้อแนะน าจากคณะกรรมการฯ  

๘ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๑ 

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 
(กบง.) พิจารณาเห็นควรน าเสนอ กพช. 

ร่างกฎกระทรวงฯ ผ่านการพิจารณา โดยปรับแกไ้ขตามข้อแนะน าจาก 
กบง.  

ปัจจุบัน (ณ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑)  

รอเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) พิจารณา 

อยู่ระหว่างน าเสนอ กพช. (๘  มีนาคม ๒๕๖๑) 
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ที่มา :  ข้อมูลจากการชี้แจงของผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 

๖.๒.๒  พพ. เตรียมความพร้อมระหว่างรอกฎหมายบังคับใช้ 

(๑) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
walk in, website, email และ โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ และวัสดุอุปกรณ์ประจ าศูนย์ประสานงานฯ 

(๒) การใช้โปรแกรมช่วยประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคารที่ออกแบบ เพ่ือการ
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) รวมจ านวน ๓๔๗ อาคาร 

(๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการด้านการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 

(๕) ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

 น าร่องบังคับใช้กับอาคารก่อสร้างใหม่ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยส านักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณก่อสร้างให้ 
ถ้าแบบผ่านเกณฑ ์BEC โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เห็นชอบให้น า BEC มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
(EIA) 

 ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เห็นชอบในการเพ่ิมเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของ
เปลือกอาคารในมาตรการเพ่ิมอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดิน (FAR Bonus) ส าหรับอาคารที่
ก่อสร้างใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน  

 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗.๑ ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. เร่งน า “ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....” 
เสนอ กพช. พิจารณา เพ่ือกฎหมายดังกล่าวจะได้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ 

๗.๒ ให้ พพ. เตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อน BEC ในด้านอ่ืนๆ เช่น ร่วมกับสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกเพ่ือเพ่ิมหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผู้ออกแบบก่อสร้าง ผู้ตรวจ
รับรองแบบอาคาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ก าลังจะออกแบบก่อสร้าง
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หรือดัดแปลงอาคาร สร้างความตระหนักในเรื่องข้อก าหนดของกฎกระทรวงและวิ ธีปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่างๆ  

๗.๓ ให้ พพ. เตรียมการปรับปรุงกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคาร
อนุรักษ์พลังงานให้เข้มข้นขึ้นทุกๆ ๕ ปี ท าให้มี BEC  สู่เกณฑ์ที่สูงกว่าในอนาคตโดยอาจมีเปูาหมายในระยะ
ยาวที่อาคารมีการใช้พลังงานที่จ่ายเข้าจากภายนอกในระดับใกล้ศูนย์ (Zero Energy Building) ที่ความ
ต้องการพลังงานของอาคารอยู่ในระดับต่ ามากและมีการผลิตพลังงานที่ใช้ในอาคารจากพลังงานหมุนเวียนด้วย 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๘.๑ อาคารที่ก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ จ านวนและการใช้พลังงานของอาคารก่อสร้างใหม่จะเพ่ิมข้ึนตามแนวโน้มการเพ่ิมจ านวนและ
ความต้องการใช้ไฟฟูาของผู้ใช้ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ ๕.๑๕ ซึ่ง
ปัจจุบันมีอาคารขนาดใหญ่จ านวน ๒,๐๐๐ อาคาร มีการใช้พลังงานไฟฟูา ๑๓,๘๐๐ GWh ถ้าในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 
มีอาคารขนาดใหญ่ก่อสร้างใหม่อีกจ านวน ๔,๑๐๐ อาคาร รวมเป็น ๖,๑๐๐ อาคาร และถ้าไม่มีการบังคับใช้ 
BEC จะท าให้มีการใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนอีก ๒๗,๕๐๐ GWh รวมเป็น ๔๑,๓๐๐ GWh  

๘.๒ โอกาสเกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ
อย่างกว้างขวาง 

๘.๓ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่รัฐบาล
ได้ลงนามไว้ที่ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP ๒๑ Paris) 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ขั้นที่ ๑.   พพ. และ กรมโยธาฯ ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎกระทรวง       
ขั้นที่ ๒.   คณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณา       
ขั้นที่ ๓. คณะกรรมการพิจารณากฎหมายระดับกรมและระดับกระทรวง 

พิจารณา 
      

ขั้นที่ ๔.   คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน พิจารณา        
ขั้นที่ ๕.   คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พิจารณา       
ขั้นที่ ๖.   คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ       
ขั้นที่ ๗.   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา       
ขั้นที่ ๘.   ประกาศราชกิจจานุเบกษา       
ขั้นที่ ๙.  กรมโยธาธิการฯ จัดท าประกาศควบคุมอาคาร       
ขั้นที่  ๑๐. พพ. ร่วมกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก เพิ่มหลักเกณฑ์และ

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
      

ขั้นที่ ๑๑. เร่ิมบังคับใช้ BEC อาคาร  ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป       
ขั้นที่ ๑๒. เร่ิมบังคับใช้ BEC อาคาร  ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป       
ขั้นที่ ๑๓. เร่ิมบังคับใช้ BEC อาคาร  ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป       
ขั้นที่ ๑๔. ติดตามผลเพื่อยกระดับ BEC เข้มข้นขึ้นทุกๆ ๕ ปี       
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วดั 

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

๑. บังคบัใชก้ฎหมายอาคารก่อสรา้งใหม ่                     พพ., โยธาฯ ๗๕ กทอ. บังคับใช้ BEC ปี ๖๒ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม 
> ๑๐๐๐๐ 
ตรม 

ปี ๖๓ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม 
> ๕๐๐๐ ตรม 

ปี ๖๔ อาคาร
ใหม่พื้นที่รวม 
> ๒๐๐๐ ตรม 

๑.๑ ก ากับดแูล บังคับใช้กฎหมายให้
อาคารก่อสร้างใหม ่

                      

๑.๒ ร่วมกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

                      

๑.๓ ตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผล 
และประชาสัมพันธ์ ผา่นศูนย์
ประสานงาน 

                      

๑.๔ พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดท า
มาตรฐาน อบรม และขึ้นทะเบยีน  

                      

๑.๕ พัฒนายกระดบั BEC ให้ดีขึ้นทุก ๕ ป ี                       

 - งบประมาณ [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท]   
๒. ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม ่                     พพ., โยธาฯ ๗๕ กทอ. อาคารที่

ออกแบบตาม 
BEC มีการ
ก่อสร้างเร็วขึ้น 

อาคารใหม่
ลงทุนสร้าง 

ตาม BEC  
๒.๑ ติดฉลากแสดงประสิทธภิาพการใช้

พลังงาน 
                       

๒.๒ สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ า 

                       

๒.๓ ประชาสัมพันธ ์                        

 - งบประมาณ [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท] [๑๕ ล้านบาท]      
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การปฏิรูปด้านการอนุรกัษ์พลังงานและการใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๕ การใช้มาตรการบรษิัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

๑๓ 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถ
ลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยน ากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ระยะเวลา ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๘) โดยจะสิ้นสุดภาระผูกพันกับ ESCO                
ในปี ๒๕๗๑ 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑  มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการด าเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.๒ มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพ่ือขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่มน าไปปฏิบัติจริงภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
การน ากลไก ESCO มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

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 ลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงานสภาขับเ ลื่อนการปฏิรูปประเทศ.  “การสง่เสริมการอนุรักษ   
พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน  ESCO  ส าหรับ หน่วยงานภา รัฐ”  ฉบับปรับปรุง .   มิถุนายน 2559 



๒๐๕ 
 

 

ตารางท่ี  21  ตัวอย่างการประมาณการเงินลงทุนการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐ                
แบบ Shared Saving 

หน่วย : ล้านบาท 

ประมาณการเงินทุน 

(แหล่งทุน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.. 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ รวม 

(1) เงินลงทุนของ ESCO (อาจ
กู้เงินจากสถาบันการเงินมา
ลงทุนก่อน) 

-  ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๑,๘๑
๕ 

๑,๙๙
๗ 

๑,๙๙
๗ 

๒,๐๐
๖ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  ๗,๙๕๐ 

(2) คาตอบแทนจากผล
ประหยัดพลังงาน* (ท่ีมา : 
งบประมาณแผ่นดิน ท่ีรัฐคืน
เงินให้ ESCO แบบ Shared 
Saving ๑๐:๙๐ และเฉลี่ย 
๒.๗ ปี คืนทุน) 

-  ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๓๖ ๑,๒๗
๑ 

๑,๙๐
๖ 

๒,๕๔
๔ 

๑,๙๕
๓ 

๑,๓๐
๓ 

๖๕๓ -  -  -  -  -  -  ๑๐,๓๕
๖ 

(3) ค่าบริหารและติดตาม (ท่ีมา 
:งบประมาณแผ่นดิน หรือ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ -  -  -  -  -  -  -  -  -  ๑๒๐ 

(4) รวมงบประมาณลงทุนของรัฐ 
(๒)+(๓) 

๕ ๒๐ ๓๕ ๕๐ ๖๖๑ ๑๒๙
๖ 

๑๙๓
๑ 

๒๕๖
๙ 

๑๙๕
๓ 

๑๓๐
๓ 

๖๕๓ -  -  -  -  -  -  ๑๐,๔๗
๖ 

ผลประหยัดรายปี (GWh)  - ๔ ๘ ๑๒ ๑๗๖ ๓๕๗ ๕๓๘ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๕ ๗๑๑ ๗๐๗ ๕๔๓ ๓๖๒ ๑๘๒ ๗,๑๙๓ 

(5) มูลค่าผลประหยัดรายปี**  - ๑๖ ๓๒ ๔๘ ๗๐๕ ๑,๔๒
๘ 

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 

(6) ผลประโยชน์รายปีท่ี
หน่วยงานรัฐได้รับ (๕)-(๔) 

-๕ -๔ -๓ -๒ ๔๔ ๑๓๒ ๒๒๐ ๓๐๘ ๙๒๔ ๑,๕๗
๔ 

๒,๒๒
๔ 

๒,๘๖
๑ 

๒,๘๔
๕ 

๒,๘๒
๙ 

๒,๑๗
๒ 

๑,๔๔
๙ 

๗๒๖ ๑๘,๒๙
๔ 

 
หมายเหตุ: * คาตอบแทนจากผลประหยัดพลังงาน เป็นเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงานตามวิธีการวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานที่

หน่วยงานภาครัฐและ ESCO ตกลงกัน ในที่นี้สมมติให้ Shared Saving หน่วยงานรัฐ : ESCO ในสัดส่วน ๑๐ : ๙๐ และการคืนทุนเฉลี่ย ๒.๗ ปี          
โดยหน่วยงานภาครัฐต้องจ่ายให้ ESCO เป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี 

                 **  มูลค่าผลประหยัดรายป ีเป็นเงินที่ไดจากการประหยัดพลังงานตามวิธกีารวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน ซ่ึงโดยปกติผลประหยัด
จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี ทั้งนี้มูลค่าผลประหยัดที่เกิดขึ้น ในช่วง ๔ ปีแรก หน่วยงานรัฐต้องจ่ายเงินให้ 
ESCO คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และตั้งแต่ปีที ่๕ – ๑๐ หนว่ยงานรัฐจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทีเ่กิดขึ้นทั้งหมด 

               *** ขอ้มูลในตารางที่ ๑ เป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นเป็นตวัอยา่งหนึ่งเท่านัน้ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๖๔ ทดลองด าเนินการปีละ ๕ อาคารก่อน สว่นอาคารที่
เหลือด าเนินการในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๖๕-๖๘ 

๕. หลักการเหตุผล 

๕.๑ หลักการของมาตรการ ESCO  

“กลไกหรือธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)” เป็นกลไกที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้พัฒนาขึ้น ส าหรับธุรกิจที่ให้บริการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และ/หรือด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา การตรวจวัดและวิเคราะห์
การใช้พลังงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเสนอโครงการ การออกแบบด้านวิศวกรรม การจัดหาหรือ
สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับด าเนินการโครงการ การจัดหาหรือสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักร การด าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร การด าเนินการหรือสนับสนุนเดินเครื่อง และการ
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ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตลอดจนการบริหารโครงการ การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ  
การฝึกอบรม และให้บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการท าสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน (Energy 
Performance Contract: EPC) และกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement and 
Verification: M&V) เพ่ือรับประกันผลประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายชดเชยให้กับผู้รับบริการหากผลประหยัด
ไม่เป็นตามเงื่อนไขของสัญญากลไก ESCO ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

๕.๑.๑ ผู้ให้บริการ คือ ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน เรียกว่า บริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company; ESCO) 

๕.๑.๒ ผู้รับบริการ คือ ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการใช้บริการด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน หรืออ่ืนๆ 

๕.๑.๓ แหล่งเงินทุน คือ ผู้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนส าหรับการด าเนินการโครงการของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ สถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุนที่ลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานงบประมาณ 
ผู้ประกอบการหรือบริษัทจัดการพลังงานที่ลงทุนด้วยตนเอง เป็นต้น 

๕.๒   ความส าคัญของมาตรการ ESCO ภาครัฐ 

พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางส าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้
พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ ๑๐ เพ่ือน างบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่สูงนั้น หากประหยัด
ได้ก็จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงสร้าง
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้น าด้านประหยัดพลังงานให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ข้าราชการตระหนักถึงความส าคัญ
ในการใช้พลังงานเท่าที่จ าเป็น และน าความรู้วิธีใช้พลังงานที่ถูกต้องกลับไปใช้ภายในบ้าน ตลอดจนถ่ายทอดสู่
เพ่ือนบ้านก็จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดท าข้อเสนอในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ เรื่อง “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ”ที่เห็นควรต้องขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปและบังเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด เพราะการให้
หน่วยงานภาครัฐลดใช้พลังงานลงให้ได้ตามเปูาหมายร้อยละ ๑๐ นั้น มีข้อจ ากัดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาใน
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน และการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาใหม่มีข้อจ ากัดที่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก โดยข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม 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
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การพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ” เห็นควรตามข้อเสนอของ สปช. และให้มีการยกร่างกฎหมาย 
ประกาศหรือระเบียบในการก าหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ ส าหรับการน ารูปแบบธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ 
หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควรใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) 
วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO ที่จะเข้ามารับด าเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการ
ก าหนดให้น าผลประหยัดที่เกิดจากโครงการ น ามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO โดยกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใช้กบัธุรกิจ ESCO ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

๕.๓  รูปแบบ ESCO การแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) 

การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัท ESCO มีวิธีการลงทุนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ๒ รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ ๑ เจ้าของอาคารเป็นผู้ลงทุน โดยมีบริษัท ESCO รับประกันผลการด าเนินงาน ซึ่ง
เรียกว่า Guaranteed Saving โดยประกันผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถด าเนินการได้จะเท่ากับหรือ
มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เจ้าของอาคารจะต้องจ่ายในการลงทุน ถ้าหากผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้จริงต่ ากว่าผลประโยชน์สุทธิที่ก าหนดในสัญญาแล้ว ESCO จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้กับเจ้าของ
อาคาร  

รูปแบบที่ ๒ ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยอาจจะกู้เงินมาและด าเนินการตามแผนประหยัด
พลังงาน โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่  ESCO และน าเอาค่าพลังงานที่
ประหยัดได้มาแบ่งผลประโยชน์ที่เรียกว่า Shared Saving สัดส่วนของจ านวนเงินตอบแทนจากการประหยัด
พลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้
ลงทุนให้ก่อนและรูปแบบการแบ่งปันผลประหยัดนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่า
รัฐไม่ต้องจัดงบประมาณมาลงทุนตามรูปที่ ๑ ที่ปรากฏในภาคผนวก 

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ พพ. ได้ศึกษากฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อน ESCO ภาครัฐไว้ระดับหนึ่งและได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลสรุปการสัมมนา ดังนี้ 

๖.๑  กระบวนการด าเนินการ 

ขั้นตอนหลักดังแสดงตามแผนภาพตามรูปที่ปรากฏในภาคผนวก โดยน าหลักการและแนวทาง
ด าเนินงานบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา๒ มาประยุกต์ให้เหมาะกับแนว
ทางการปฏิบัติและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐของประเทศไทยตามรูปที่ ๒ ที่ปรากฏในภาคผนวก  



๒๐๘ 
 

 
 

๖.๒ ความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
สปท. ได้รวบรวมความเห็นที่ พพ. ได้รับจากการสัมมนา พร้อมทั้งความเห็นจากส านัก

งบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ที่มีต่อกระบวนการด าเนินการให้ ESCO ภาครัฐ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี  22 ความเห็นจากผู้แทน พพ. ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 

พพ. ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
- รูปแบบการจ้าง ESCO เข้าข่าย

การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey)  

- ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรี ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ 
๕๔ ก าหนดให้โครงการที่มี
ลักษณะการจ้างเหมาจ่ายแบบ
เบ็ดเสร็จ  

- รูปแบบการจ้างเหมาบริการจาก
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  

- หากเป็นการจัดจ้างตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้หารือ
กรมบัญชีกลาง 

- หากเป็นลักษณะร่วมทุน 
พิจารณาตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

- ระยะเวลาท าสัญญาผูกพัน เป็น
ระยะเวลา ๕ – ๑๐ ปี 

- ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
ก าหนดว่าในกรณีท่ีมีการท า
สัญญาผูกพันเกิน ๑ 
ปีงบประมาณ  

- หาก พพ. มีวิธีท าให้ส่วนราชการ
ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของ
โครงการและก าหนดระยะเวลา
สัญญาที่ชัดเจนได้ ส่วนราชการก็
สามารถเสนอขอมติ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณได้ 

 

- ยังไม่มีระเบียบทางการคลัง
ก าหนดไว้โดยตรง ในการน าค่า
สาธารณูปโภคท่ีเหลือจากค่า
ไฟฟูาซึ่งน าไปเป็นค่า           
จัดการพลังงานที่หน่วยงานนั้น
ต้องน ามาจ่ายคืนให้กับ ESCO  

- การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานภาครัฐประเภท
เงินงบประมาณ อยู่ในระเบียบ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ 

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย
การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานของสว่นราชการ 
๒๕๕๓ ได้ก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของส านัก
งบประมาณ 

- ถ้าส านักงบประมาณมีการ
ก าหนดประเภทรายจ่ายส าหรับ
รายการค่าจัดการพลังงานให้อยู่
ในหมวดใดแล้ว กรมบัญชีกลางก็



๒๐๙ 
 

 
 

พพ. ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
จะด าเนินการก าหนดระเบียบ
เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายต่อไป 

- เห็นควรให้มีการยกร่างกฎหมาย 
ประกาศหรือระเบียบในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เป็นการ
เฉพาะ ส าหรับการน ารูปแบบ
ธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ 
หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึง
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควร
ใช้รูปแบบการแบ่งปันผล
ประหยัด (Shared Saving) วธิี
คัดเลือกบริษัท ESCO ที่จะเข้า
มารับด าเนินงาน วิธีการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น 
รวมทั้งการก าหนดให้น าผล
ประหยัดที่เกิดจากโครงการ 
น ามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงาน
ของบริษัท ESCO โดยไม่กระทบ
ต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนๆ 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

- เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาแนว
ทางการด าเนินการอย่าง
รอบคอบก่อน เพราะรูปแบบ 
ESCO ภาครัฐยังไม่เคย
ด าเนินการมาก่อนและเป็นเรื่อง
เชิงนโยบายที่มีหน่วยงาน
เกี่ยวข้องจ านวนมาก และมี
ผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ของทางราชการ ตลอดจนอาจมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
งบประมาณของส่วนราชการ
ต่างๆ และมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

ที่มา:  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศดา้นพลังงาน สภาขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ; มิถุนายน ๒๕๕๙   

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. ด าเนินการยกร่างกฎหมาย ประกาศหรือระเบียบในการก าหนด
หลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะ ส าหรับการน ารูปแบบธุรกิจ ESCO มาใช้กับภาครัฐ หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึง
รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควรใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO 
ที่จะเข้ามารับด าเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการก าหนดให้น าผลประหยัดที่
เกิดจากโครงการ น ามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO โดยไม่กระทบต่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเห็นชอบในหลักการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
แนวทางการด าเนินการอย่างรอบคอบก่อนด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งการออกกฎระเบียบให้เร็วขึ้นเพ่ือให้เปูาหมายการลด 
Energy Intensity ลงให้ได้ ๓๐% ภายในปี ๒๕๗๙ ตามแผน EEP๒๐๑๕     

 



๒๑๐ 
 

 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ข้อมูลจาก พพ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ ตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประมาณ ๘๗๖ แห่ง (ไม่รวมอาคารภาครัฐขนาดเล็ก) มีการใช้
พลังงานไฟฟูา ๔,๕๗๓ ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ๑๗,๕๗๖ ล้านบาทต่อปี
เมื่อน ามาประเมินการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่า เช่น เครื่องท าน้ าเย็นซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 
๑๕ ปี เครื่องปรับอากาศซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ บีทียูต่อ
ชั่วโมง หลอดไฟฟูา T๘ เป็นต้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานประมาณ ๗๑๙ ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ ๒,๘๗๗ ล้านบาทต่อปี ซึ่งมี
อายุการใช้งานเฉลี่ย ๑๐ ปี หากสามารถน ากลไก ESCO มาใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้ จะก่อเกิดประโยชน์ ดังนี้ 

๘.๑ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่าใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ๘๗๖ แห่ง โดย ESCO เป็นผู้ลงทุนให้ก่อน โดยตลอดอายุโครงการมีมูลค่าผลประหยัด
พลังงานถึงประมาณ ๒๘,๑๑๐ ล้านบาท และหน่วยงานรัฐตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเงินตอบแทนค่าพลังงานที่
ประหยัดได้รวมประมาณ ๑๐,๓๕๖  ล้านบาท มาจากสมมติฐานเพ่ือจูงใจการลงทุนให้ ESCO ก าหนด Shared 
Saving รัฐกับ ESCO ในสัดส่วน ๑ : ๙ หรือร้อยละ ๙๐ และการคืนทุนเฉลี่ยภายใน ๔ ปี  ตามตารางที่ ๒๔ 

๘.๒ การขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ อาจยังจ าเป็นต้อง
ค่อยเป็นค่อยไปประมาณ ๕ หน่วยงานต่อปี เพ่ือทดสอบกลไก กฎระเบียบ การท าสัญญา EPC การตรวจวัด
และพิสูจน์การประกันผลประหยัดพลังงาน การจ่ายเงินตอบแทนค่าพลังงานที่ประหยัดได้ จึงคาดว่าจะเริ่ มใช้
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนครบจ านวนอาคารควบคุมภาครัฐ ๘๗๖ อาคาร ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๘ ดังตารางที่ ๒๔ และรายละเอียดประมาณการเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้มาตรการ 
ESCO หน่วยงานภาครัฐแบบ Shared Saving ปรากฏในภาคผนวก 

ตารางท่ี  23 แผนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ 

เปูาหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.. 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ รวม 

จ านวนอาคารรัฐ 
(อาคาร) 

- ๕ ๕ ๕ ๒๐๐ ๒๒๐ ๒๒๐ ๒๒๑          ๘๗๖ 

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 
รัฐช าระคืนให้ ESCO 
(ล้านบาท) 

- ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๓๖ ๑,๒๗
๑ 

๑,๙๐
๖ 

๒,๕๔
๔ 

๑,๙๕
๓ 

๑,๓๐
๓ 

๖๕๓          ๑๐,๓๕
๖ 

ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน,  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๑๑ 
 

 
 

๘.๓ โอกาสเกิดการจ้างงาน เกิดการสร้างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจ านวนมาก  

๘.๔ โอกาสเกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ 

๘.๕ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่รัฐบาล
ประกาศเจตนารมณ์ ณ ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (COP๒๑) 

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
ปี พ.ศ. .. 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 

ขั้นที่ ๑.   พพ. จัดท าร่างแนวทางด าเนินการ         

ขั้นที่ ๒.   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการ         

ขั้นที่ ๓. แต่งตั้งคณะท างาน          

ขั้นที่ ๔.   กรมบญัชีกลางและส านักงบประมาณให้ข้อเสนอแนะ         

ขั้นที่ ๕.   คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง 

        

ขั้นที่ ๖.   พพ. ด าเนินโครงการน าร่อง ESCO ภาครัฐ         

ขั้นที่ ๗.   พพ. รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง
แนวทางด าเนินการ และจัดท าระเบียบปฏิบัติ 

        

ขั้นที่ ๘. คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เห็นชอบแนวทาง (ฉบับปรับปรุง) 

        

ขั้นที่ ๙. คณะท างานเห็นชอบแนวทางด าเนินการที่แก้ไข/
การออกระเบยีบปฏิบตัิกลาง 

        

ขั้นที่ ๑๐. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ/ประกาศใช้ระเบียบ         

ขั้นที่ ๑๑. ประกาศใช้ระเบียบปฏบิัติกลาง ESCO ภาครัฐ         

ขั้นที่ ๑๒. ประชาสมัพันธ์เผยแพร่          

ขั้นที่ ๑๓. ติดตามและประเมินผล         

 

 



๒๑๒ 
 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วดั 
  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕-

๒๕๖๘ 
 ล้านบาท แหล่งเงิน   

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      
๑ กิจกรรมจัดท าระเบยีบ                     พพ.,บก, สงป. ๕ 

 
กทอ. แนวทาง  ระเบียบวธิ ี

๑.๑ จัดท าแนวทางและระเบียบ                       ESCO ภาครัฐ ปฏิบัติกลาง ฯ 
๑.๒ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ                        เสร็จสมบูรณ์ 
๑.๓ คณะท างานจัดท าแนวทางฯ                        ปี ๖๕ 
๑.๔ คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง                         
๑.๕ พพ. ศึกษาปัญหา/ปรับปรุงระเบียบ                         
๑.๖ คณะท างานฯ พิจารณาแก้ไข                         
๑.๗ คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง                         
๑.๘ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ                         
 - งบประมาณ 

-  
   [๕ ล้านบาท]      

๒ กิจกรรมน าร่อง/ ด าเนินการ                     พพ.,ESCO  กทอ. ทดสอบปี ๖๒-
๖๔ 

อย่างน้อย 
ปีละ ๕ แห่ง 
ปี ๖๕-๕๘ 
ด าเนินการ
ครบ ๘๗๖ 
แห่ง 

๒.๑ จัดจ้างที่ปรึกษา                       เงินกู้  
๒.๒ คัดเลือกหน่วยงานน าร่อง                       เงิน งปม. เร่ิมใช้ปี ๖๕ 
๒.๓ ด าเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนฯ                         
๒.๔ คัดเลือก ESCO/ท าสัญญา                         
๒.๕ ESCO จัดท า IGA                         
๒.๖ ESCO เร่ิมติดต้ังอุปกรณ์ใหม่                         
๒.๗ M&V จ่ายเงิน                         
๒.๘ ติดตามผล รวบรวมปัญหา                         

 - กองทุนอนุรักษ์ฯ  [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๔๐ ล้านบาท]  ๔๖    
 - เงินลงทุน ESCO  [๔๕ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๗,๘๑๕ ล้าน

บาท] 
 ๗,๙๕๑    

 - เงินงบประมาณผลประหยัด
พลังงาน 
 

 [๑๕ ล้านบาท] [๓๐ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๑๐,๒๖๖ ล้าน
บาท] 

 ๑๐,๓๕๖    



๒๑๓ 
 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วดั 
  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕-

๒๕๖๘ 
 ล้านบาท แหล่งเงิน   

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔      
๓ กิจกรรม ฝึกอบรม                     พพ.,บก, สงป. ๔๖ กทอ สร้างความรู้ จ านวน 
๓.๑ การชี้แจงท าความเข้าใจ                        ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม 
๓.๒ การฝึกอบรม                          
 - งบประมาณ 

 
 [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๔๐ ล้านบาท]      

๔ กิจกรรม ประชาสมัพันธ์                     พพ. ๒๓ กทอ เผยแพร่/เชิญ
ชวน 

หน่วยงานรัฐ 

๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                         ที่เข้าร่วม 
 - งบประมาณ  [๑ ล้านบาท] [๑ ล้านบาท] [๑ ล้านบาท] [๒๐ ล้านบาท]      
หมายเหต ุ
บก. = กรมบัญชีกลาง  
พพ.  =  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพ์ลังงาน 

สงป. = ส านักงบประมาณ 
กทอ. = กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

งป. = เงินงบประมาณ 
IGA = Investment Grade Audit 
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 ESCO Facilitator เป็นทีป่รกึษาทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและ ESCO เขา้ไปในผังกระบวนการการ

ด าเนนิงาน ESCO ภาครัฐ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานและความคลอ่งตวั 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

รูปที่  42 บริษัทจัดการพลังงานรูปแบบแบ่งผลประหยัด (Shared Savings) ในหน่วยงานของรัฐ 

 



๒๑๕ 
 

 
 

 

 

                                                                 

•                                                                ESCO1.               

•                                                      ESCO
•                                                         

2.                    
                

•                         ESCO                    
• ESCO                                             (PFA)             
       

•                        EPC     ESCO

3.                    
     ESCO

• ESCO                                               (IGA )     M&V 
              

•                            
4.               

• ESCO                                                    5.                

• ESCO                                              
• ESCO                                                   6.                   

        1

        2

 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐ 

รูปที่  43 กระบวนการด าเนินงานโครงการด้วยบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 

 

 

  

 



๒๑๖ 
 

 
 

ประมาณการเงินลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐแบบ Shared Saving 
เงินลงทุน/ผลประโยชน์ [๘๗๖ อาคาร] หน่วย 

ปีงบประมาณ ๒๕.. 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ รวม 

ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒  [๕ อาคาร] ล้านบาท   ๔๕                               ๔๕ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท   ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖             ๑๖๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท   ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕                         ๖๐ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท   ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖             ๑๐๐ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓  [๕ อาคาร] ล้านบาท     ๔๕                             ๔๕ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท     ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖           ๑๖๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท     ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕                       ๖๐ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท     ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖           ๑๐๐ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔  [๕ อาคาร] ล้านบาท       ๔๕                           ๔๕ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท       ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖         ๑๖๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท       ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕                     ๖๐ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท       ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖         ๑๐๐ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕   [๒๐๐ อาคาร] ล้านบาท         ๑,๘๑๕                         ๑,๘๑๕ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท         ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗       ๖,๕๗๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท         ๕๙๑ ๕๙๑ ๕๙๑ ๕๙๑                   ๒,๓๖๔ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท         ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗ ๖๕๗       ๔,๒๐๖ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖  [๒๒๐ อาคาร] ล้านบาท           ๑,๙๙๗                       ๑,๙๙๗ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท           ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓     ๗,๒๓๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท           ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐                 ๒,๖๐๐ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท           ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓     ๔,๖๓๐ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๗  [๒๒๐ อาคาร] ล้านบาท             ๑,๙๙๗                     ๑,๙๙๗ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท             ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓   ๗,๒๓๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท             ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐               ๒,๖๐๐ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท             ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓ ๗๒๓   ๔,๖๓๐ 
                                        
ESCO ลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๘  [๒๒๑ อาคาร] ล้านบาท               ๒,๐๐๖                   ๒,๐๐๖ 
ผลประหยัดที่เกิดขึ้น   (๑๐ ปี)  ล้านบาท               ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗,๒๖๐ 
share ให้ ESCO  ๙๐%  (๔ ปี) ล้านบาท               ๖๕๓ ๖๕๓ ๖๕๓ ๖๕๓             ๒,๖๑๒ 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐได้รับ ๑๐% (๔ ปี) ล้านบาท               ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๓ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๗๒๖ ๔,๖๔๘ 
สรุปการลงทุน/ผลประโยชน์รวมในแต่ละปี ปี ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ รวม 
(๑) เงินลงทุน ESCO   ล้านบาท   ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๑,๘๑๕ ๑,๙๙๗ ๑,๙๙๗ ๒,๐๐๖                   ๗,๙๕๐ 
(๒) ค่าตอบแทนจากผลประหยัด ล้านบาท   ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๓๖ ๑,๒๗๑ ๑,๙๐๖ ๒,๕๔๔ ๑,๙๕๓ ๑,๓๐๓ ๖๕๓             ๑๐,๓๕๖ 
(๓) ค่าบริหารและติดตาม ล้านบาท ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕                   ๑๒๐ 
(๔) รวมงบประมาณลงทุนของรัฐ (๒)+(๓) ล้านบาท ๕ ๒๐ ๓๕ ๕๐ ๖๖๑ ๑๒๙๖ ๑๙๓๑ ๒๕๖๙ ๑๙๕๓ ๑๓๐๓ ๖๕๓             ๑๐,๔๗๖ 
ผลประหยัดรายปี GWh   ๔ ๘ ๑๒ ๑๗๖ ๓๕๗ ๕๓๘ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๙ ๗๑๕ ๗๑๑ ๗๐๗ ๕๔๓ ๓๖๒ ๑๘๒ ๗,๑๙๓ 
(๕) มูลค่าผลประหยัดรายปี ล้านบาท   ๑๖ ๓๒ ๔๘ ๗๐๕ ๑,๔๒๘ ๒,๑๕๑ ๒,๘๗๗ ๒,๘๗๗ ๒,๘๗๗ ๒,๘๗๗ ๒,๘๖๑ ๒,๘๔๕ ๒,๘๒๙ ๒,๑๗๒ ๑,๔๔๙ ๗๒๖ ๒๘,๗๗๐ 
(๖) ผลประโยชน์รายปีที่หน่วยงานรัฐได้รับ (๕)-(๒) ล้านบาท -๕ -๔ -๓ -๒ ๔๔ ๑๓๒ ๒๒๐ ๓๐๘ ๙๒๔ ๑๕๗๔ ๒๒๒๔ ๒๘๖๑ ๒๘๔๕ ๒๘๒๙ ๒๑๗๒ ๑๔๔๙ ๗๒๖ ๑๘,๒๙๔ 

สมมติฐานการค านวณ 
๑. ก าหนดให้มาตรการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาเก่าในอาคารควบคุมภาครัฐ มีอายุการใช้งานเฉลี่ย ๑๐ ปี เกิดผลประหยัดไฟฟูาเป็นเวลาต่อเนื่อง ๑๐ ปี 
๒. การจ่ายค่าตอบแทนจากผลประหยัดให้กับ ESCO (Shared Saving) ในสัดส่วน ๑ : ๙ หรือร้อยละ ๙๐ มีระยะเวลาเฉลี่ย ๔ ปี 



๒๑๗ 
 

 
 

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานและความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ 

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยส าคัญ ๕ ประการ  คือ ๑) การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา  ๒) กระแส Climate 
Change ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว ๓) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ที่มีชนชั้นกลางและผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  ๔) การเคลื่อนย้ายฐานอ านาจทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศมหาอ านาจ
ทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน และอินเดีย  และ ๕) การเติบโตของเมือง (Urbanization) ที่ส่งผลให้มีการใช้ชีวิต
แบบสังคมเมือง มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผลจากปัจจัยทั้ง ๕ ประการดังกล่าว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) สมัยใหม่ที่นิยมเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy)  ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น  ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิตสินค้า การให้บริการ 
และการปรับเปลี่ยนช่องทางการจ าหน่ายสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  
ขณะที่มีแรงผลักดันให้ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์การก ากับดูแล (Regulatory Change)  เพ่ือตอบรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ผลกระทบดังกล่าวขยายในวงกว้างกระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม  เกิดสินค้า
และบริการใหม่ๆ เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบธุรกิจเดิมอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงเกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาท้าทายผู้ประกอบรายเดิม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้คิดค้นหรือเจ้าของ
เทคโนโลยีใหม่ (Tech Company) จะเข้ามาเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญ  ภาคพลังงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าวเช่นกัน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวในการด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การด าเนินการใน
รูปแบบธุรกิจเดิมไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้  ต้องเปิดมุมมองใหม่ปรับรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมาร่วมด าเนินการ แทนการด าเนินการเองเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการพัฒนา 

การพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ยกตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบุกเบิกและขุดเจาะก้าวหน้า (Advanced Oil and Gas Exploration) และ 
เทคโนโลยีการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว (Liquified Natural Gas : LNG) ส่งผลให้สามารถขุด
เจาะก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Shale Gas ขึ้นมาใช้ในปริมาณมาก โดยสามารถขนส่งทางก๊าซธรรมชาติในรูป
ของ LNG โดยทางเรือเช่นเดียวกับการขนส่งน้ ามัน  ท าให้เกิดการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้นและจะเป็นพลังงานหลักของโลกมากขึ้น  อีกตัวอย่างที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคือ การพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ต้นทุนการผลิตไฟฟูาใกล้เคียงกับการผลิตไฟฟูาจากพลังงานฟอสซิล  จนเกิดการผลิตไฟฟูาจากพลังงานเพ่ิม
มากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  การปรับตัวหรือ
การพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเทศมีความช้าเร็วแตกต่างกันไป ขึ้นกับสภาวะแวดล้อม 
(Ecosystem) และปัจจัยที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ  โดยประเทศที่มีโครงสร้างตลาดเสรีและมีกฎเกณฑ์การ
ก ากับดูแลที่ยืดหยุ่น จะท าให้เกิดการพัฒนาให้เกิดรูปแบบธุรกิจและบริการใหม่ๆ ท าให้เกิดการขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จ าเป็ นต้องให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านกฎเกณฑ์การก ากับดูแล ที่ต้องทบทวนและปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
น าไปสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและในสภาวะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว



๒๑๘ 
 

 
 

เช่นในปัจจุบัน  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล 
ควรจะพิจารณาแนวทางการอนุญาตในลักษณะ Sandbox ที่เปิดโอกาสให้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สามารถเข้ามา
ทดลองประกอบกิจการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎเกณฑ์การก ากับดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Breakthrough) ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive 
Technology) ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความเป็นอยู่ และเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างสิ้นเชิง  
โดยสามารถสรุปเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญต่อภาคพลังงานได้ ดังนี้ 

 Renewable Energy คือ เทคโนโลยีการน าพลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟูา เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานน้ า พลังงานชีวมวลและชีวภาพ  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  และพลังงาน
จากคลื่น เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนมีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนต่ า
เทียบเคียงกับพลังงานจากฟอสซิล ท าให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟูาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อไป 

 Solar PV และ Solar Rooftop คือ การผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขยายตัวทั้งใน
รูปแบบการผลิตขนาดใหญ่ Solar Farm ที่ผลิตไฟฟูาขายเข้าสู่ระบบ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ือใช้เองในอาคารและในบ้านเรือนอยู่อาศัย ที่มีการ
ขยายตัวอย่างมากและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนาการใช้ Solar PV ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน  
จะท าให้การผลิตไฟฟูาจากระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรมากข้ึน 

 Distributed Generation (DG) คือ การผลิตไฟฟูาแบบกระจายศูนย์ ที่เกิดจากการพัฒนา
ของการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน ที่ท าให้สามารถผลิตไฟฟูาในบ้าน ในอาคาร ในชุมชน เพ่ือใช้เองแทน
การใช้ไฟฟูาจากส่วนกลางที่ผลิตจากส่วนกลาง (Centralized Generation) ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก 

 Energy Storage System (ESS) คือ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถเก็บ
พลังงานไฟฟูาแล้วน ากลับมาใช้เมื่อเวลาที่ต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ที่มี
นัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง คือ ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage 
System: BESS) ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถน ามาใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหลายประเภท 
และน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟูาของประเทศได้ 

 Electric Vehicle (EV) คือ ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟูาจากแบตเตอรี่ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟูา
พลังสูงมาขับเคลื่อนยานยนต์แทนการขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน  โดยมีแนวโน้มการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟูาและการบริหารจัดการระบบไฟฟูาอย่างมี
นัยส าคัญในอนาคต 

ผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีข้างต้น ท าให้เกิดความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบไฟฟูาของ
ประเทศไทย  เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟูาของประเทศ ที่ปัจจุบัน ณ กันยายน 
๒๕๖๐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรายงานว่ามีสัดส่วนอยู่ ที่ร้อยละ ๒๔ หรือ  
๑๐,๑๒๙.๗๘ เมกกะวัตต์  จากก าลังผลิตไฟฟูารวม ๔๑,๙๘๓ เมกะวัตต์  และมีการผลิตไฟฟูาแบบกระจาย
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ศูนย์ในลักษณะผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนไว้ใช้เองเพ่ือทดแทนการใช้ไฟฟูาจากระบบไฟฟูาเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานและบ้านเรือนเพ่ือใช้เอง  ส่งผล
กระทบต่อโหลดการใช้ไฟฟูาและเกิดความผันผวนในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ  และในอนาคตมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟูาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก โดยจะมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบไฟฟูาของประเทศเพ่ิมขึ้น  และจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สามารถรองรับรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าควรพิจารณาคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็ว  และต้อง
เตรียมความพร้อมระบบไฟฟูาของประเทศโดยเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปวิธีการจัดท าแผนบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศ (PDP) ที่ต้องน าปัจจัยด้านการพัฒนา
ของเทคโนโลยีและแนวโน้มมาร่วมพิจารณาตั้งแต่การจัดท าแผนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบไฟฟูาของประเทศ ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟูา
อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรบูรณาการการวางแผนพัฒนาโครงข่ายระบบส่งและระบบจ าหน่ายเข้าไว้
ในแผน PDP ด้วย จากเดิมที่ครอบคลุมเพียงแผนพัฒนาระบบส่งเท่านั้น ท าให้เป็นข้อจ ากัดไม่สามารถวางแผน
พัฒนาโครงข่ายระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้สอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น 

ข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในระบบไฟฟูาของประเทศ ก็คือ ข้อจ ากัดทางด้านโครงข่ายไฟฟูาทั้ง
ระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ซึ่งส่วนหนึ่งได้ลงทุนมาตั้งแต่อดีตและใช้งานมาระยะ
หนึ่งแล้ว  มีการออกแบบและเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยพอที่จะจัดการกับความซับซ้อนและความผันผวนของ
ระบบไฟฟูาที่ต้องเผชิญอยู่ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและใช้โครงสร้างพ้ืนฐานได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรเร่ง
พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ให้เป็นระบบ Smart Grid 
หรือ Digital Grid โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถพยากรณ์และควบคุมสั่งการการผลิตและการใช้ไฟฟูาได้
อย่าง Real Time และแม่นย า เช่น Sensors, Advanced Metering Infrastructure (AMI), Automatic 
Meter Reading (AMR) และ Internet of Things (IOTs) เพ่ือรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ โดย
เทคโนโลยี Big Data Analytics และ Cloud Computing เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันต่อเหตุการณ์ 
สามารถพยากรณ์รูปแบบการใช้ไฟฟูาได้อย่างแม่นย า  นอกจากนี้  ควรน าเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage System) มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอรองรับโหลดการใช้
ไฟฟูาที่มีความผันผวนได้ อย่างไรก็ดี การลงทุนน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก จึงควรมี
การวางแผนด าเนินการที่ดีและด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงได้
เสนอประเด็นปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเรื่องไฟฟูาไว้ด้วยแล้ว  

ส าหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานนี้ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็นควรเสนอประเด็นปฏิรูป ๒ ประเด็น คือ ปฏิรูปการพัฒนา       
ยานยนต์ไฟฟูา และปฏิรูปการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน  เนื่องจากยานยนต์ไฟฟูามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว     
ซึ่งหากในอนาคตมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ไฟฟูาโดยตรง ท าให้
ต้องปรับรูปแบบการวางแผนและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานประเทศ 
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นอกจากนี้ ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ประเทศที่ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน จึงควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาให้ชั ดเจน  
ส าหรับประเด็นปฏิรูปการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานนั้น เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญ เพราะยานยนต์ไฟฟูา ๑ คัน มีส่วนประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงาน
กว่า ๑ ใน ๓ ของมูลค่ายานยนต์ไฟฟูา  อีกทั้ง อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานยังจัดเป็นอุตสาหกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานในผลิตภัณฑ์และในอุตสาหกรรมต่างๆ อีก
มากมาย เป็นอุตสาหกรรมใหม่ New S-curve ที่ก าลังเติบโต นอกจากนี้ระบบกักเก็บพลังงานยังสามารถ
น ามาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศท าให้เกิดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดการระบบไฟฟูา
ของประเทศ  โดยหากประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตระบบกักเก็บพลังงานได้เองก็จะช่วยลดต้นทุนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตได้  โดยอุตสาหกรรมการผลิตระบบ
กักเก็บพลังงานจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศตามเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ   

อย่างไรก็ดี การด าเนินการของประเทศไทยทั้งการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงาน ยังด าเนินการในลักษณะตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว  และยังขาดความชัดเจน โดย
การก าหนดนโยบายรัฐบาลยังขาดทิศทางและเปูาหมายการลงทุน  มีการด าเนินการส่งเสริมกระตุ้นการลงทุน
ในหลายรูปแบบที่อาจไม่สอดคล้องและเป็นเอกภาพกับภาคเอกชนผู้ลงทุน  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อกระทบ
โดยตรงต่อการวางแผนด้านด้านพลังงานเพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว   คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานจึง
ได้วิเคราะห์โครงสร้างปัญหาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานใน ๒ ประเด็นใหญ่ที่ต้องเร่ง
ปฏิรูป ดังนี้  

 การขาดการก าหนดเปูาหมายและทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  แม้ว่ารัฐบาลจะมีการส่งเสริมและมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา  แต่จาก
การประสานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า แนวทางการด าเนินการขาดเปูาหมายการส่งเสริมและกรอบการ
ด าเนินการที่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดการจัดหา
พลังงานและการปรับปรุงแผนพลังงานที่ส าคัญ อาทิ PDP AEDP และ EEP ตลอดจนกระทบต่อการก าหนด
แผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ซึ่งการขาดเปูาหมายและความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลกระทบต่อ
การก าหนดแผนพัฒนาด้านพลังงานและอาจน าไปสู่การเสียโอกาสของประเทศไทยในการรักษาความเป็นผู้น า
ในการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน    

 การขาดการก าหนดทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมระบบกักเก็บไฟฟูา และการวาง
แผนการน ามาใช้ในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บ
พลังงานให้มีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟูาสูง  และมีต้นทุนต่ าเพียงพอที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉม (Revolution) ในการผลิตไฟฟูาและการใช้พลังงานของโลก  ส่งผลให้ระบบกักเก็บพลังงานเติบโตและ
จะเข้ามามีบทบาทหลักทั้งในภาคพลังงาน  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคการใช้พลังงานในอนาคต แต่ประเทศไทย
ยังไม่มีนโยบายผลักดันในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอย่างชัดเจน ทั้งที่ ระบบกักเก็บพลังงานนั้นจัดเป็น
เทคโนโลยีส าคัญที่เป็นฐานของการการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟูา และ Smart Grid  และที่
ส าคัญสามารถน ามาใช้ประกอบการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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รูปที่  44  แสดงความเชื่อมโยงปัญหาและความจ าเป็นต้องปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม   

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขปัญหา 
ก าหนดการพัฒนาที่ชัดเจน  จะท าให้เกิดการเสียโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมฐานการผลิตใหม่ของประเทศ 
และกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยได้   ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่เห็นสมควรให้
รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูปใน ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ การ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย และการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถ
ด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตใหม่ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
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การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายการ

ใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
ไฟฟูาในภูมิภาค ASEAN 

1.2 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการก ากับดูแลการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นระบบครบวงจร  

1.3 รัฐบาลมีการปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย 
(PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)  ตลอดจนมี
แผนการจัดหาและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาได้อย่าง
เหมาะสม    

1.4 อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีก าหนดแผนการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 
ตลอดจนสามารถปรับตัวการผลิตไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาล
ก าหนด 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย  จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา ภายใน ๑ ปี และ
ด าเนินการตามแผนในระยะ ๕ ปี 

๓. ตัวชี้วัด 

๓.๑   จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมและเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟูา มีการก าหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และมีผลการศึกษา
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และมี
แผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญ เช่น แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ การ
จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานรองรับ  การออกกฎเกณฑ์การก ากับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ในการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา  ภายใน ๑ ปี   

3.2 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น PDP,  AEDP และ  EEP  โดยมีการบรรจุการ
ส่งเสริมและการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาภายในปี ๑ ปี หลังศึกษาแล้วเสร็จ        
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๔. วงเงินและแหล่งเงิน 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการด าเนินการเชิงนโยบาย 

๕. หลักการเหตุผล 

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
มาใช้ยานยนต์ไฟฟูา (Electric Vehicle) เพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ระบบกักเก็บพลังงานมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ า สามารถน าไป
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาจนมีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal 
Combustion Engine Vehicle: ICE) ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟูา
เพ่ิมข้ึน  ส าหรับในประเทศไทยมีการตื่นตัวในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาเช่นกัน  อาทิ  

ปี  ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้จัดท าข้อเสนอโครงการปฏิรูปเรื่องการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูา
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดท าแผนที่น า
ทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และได้เริ่มส่งเสริมการใช้และผลิตรถไฟฟูาสาธารณะ   

ปี ๒๕๕๙ ส านักนโยบายและแผนพลังงาน (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 และได้ตั้งคณะท างานและจัดท าแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟูาเพ่ือรองรับยานยนต์ไฟฟูาของประเทศไทยขึ้น รวมถึง ได้ก าหนดแนวทางการ      
จดทะเบียนผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา และก าหนดอัตราค่าไฟฟูาส าหรับยานยนต์ไฟฟูาชั่วคราวเป็นเวลา     
๒ ปี และได้จัดท าโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟูาส าหรับภาครัฐและเอกชน ด าเนินโครงการ
น าร่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมข้ึน    

ปี ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย ตามข้อเสนอของกระทรวง
อุตสาหกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกมาตรการเพ่ือสนับสนุนการผลิตรถยนต์                               
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน   

อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ว่ารัฐบาลและหลาย
หน่วยงานจะมีการส่งเสริมและมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา แต่จากการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่า แนวทางการด าเนินการดังกล่าวยังขาดเปูาหมายการส่งเสริมและ
กรอบการด าเนินการที่ชัดเจน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะการก าหนดการ
จัดหาพลังงานและการปรับปรุงแผนพลังงานรองรับ ตลอดจนกระทบต่อการก าหนดแผนการลงทุนและการ
เปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปภายในไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
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ของประเทศ ซึ่งการขาดเปูาหมายและความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลอาจน าไปสู่การเสียโอกาสของ
ประเทศไทยในการรักษาความเป็นผู้น าในการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนในที่สุด  ดังนั้น คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็นควรให้เร่งทบทวนและก าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริม                
ยานยนต์ไฟฟูาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟูา และการพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือรองรับการพัฒนาและการลงทุนยานยนต์ไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างมากนั้น การก าหนด
แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาอย่างมีวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น การก าหนดแผนการพัฒนาที่ยืดหยุ่น
และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม จะช่วยให้กา ร
น าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ ควรก าหนดให้มีการศึกษาความเหมาะสม และการท า 
demonstration ของการพัฒนาระบบไฟฟูาด้วย Disruptive technology ก่อนมีการน าไปขยายผลต่อไป   

๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 

กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา มีการด าเนินการ ปัญหาที่เกิดข้ึน  ดังนี้ 

 

รูปที่  45  การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสร้างปัญหา 
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๖.๑ การก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  ได้ออกนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟูา ดังนี้ 

๖.๑.๑  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนที่น าทาง 
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒” โดยริเริ่มด าเนินการพัฒนาในเรื่องรถ
โดยสารไฟฟูา ยานยนต์ไฟฟูาดัดแปลง และรถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี    
ที่ส าคัญในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา เช่น แบตเตอรี่และระบบจัดการแบตเตอรี่ มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน 
โครงสร้างน้ าหนักเบาและการประกอบ และการพัฒนานโยบาย มาตรฐานและบุคลากร โดยจะเป็นการวิจัย
ร่วมระหว่าง สถาบันวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับยานยนต์ไฟฟูาระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ที่ได้มีการด าเนินการในเรื่อง การ
ประกาศมาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบส าหรับยานยนต์ไฟฟูาขนาดใหญ่ในปี ๒๕๖๐ ประกาศมาตรฐานเต้ารับ
และเต้าเสยีบส าหรับยานยนต์ไฟฟูาขนาดกลางและขนาดเล็กในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ การพัฒนาสถานีประจุไฟฟูา
ในพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือขยายผลในการติดตั้งในพ้ืนที่น าร่องเพ่ิมเติม และประกาศมาตรฐานสถานีประจุไฟฟูา             
ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ อีกทั้ง ด าเนินการพัฒนาต้นแบบ EV charging station management system (Smart 
Charging Station) และน าไปใช้จริงในพ้ืนที่น าร่อง  อย่างไรก็ตาม  สวทช. ได้มีโครงการศึกษาผลกระทบ
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟูาในอนาคตต่อห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ไทย โดยก าหนดรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟูาทั่วโลก และนโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาประเทศต่างๆ  เพ่ือส ารวจข้อมูลเชิงลึก ถึงผลกระทบ
และโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย  วิเคราะห์ผลกระทบ การปรับตัว และโอกาสของประเทศไทย
ส าหรับเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟูา ซึ่งการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑.๒ กระทรวงพลังงาน  กระทรวงพลังงานได้ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิด
การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาในประเทศไทยเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่เสนอกับคณะรัฐมนตรีไว้ ให้
เกิดการบูรณาการและต่อยอดจากการเตรียมการเกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้
ด าเนินการมาแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ 

(๑)  ระยะที่ ๑ : การเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๐) มุ่งเน้นการน าร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟูา 

(๒)  ระยะที่ ๒ : การขยายผลการด าเนินงานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ได้แก่ การสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามจ านวนรถโดยสารสาธารณะที่จะเพ่ิมในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ การก าหนด
รูปแบบและมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟูาและการขออนุญาตในการให้บริการอัดประจุไฟฟูา การศึกษาและ
ก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟูา การศึกษาและทบทวนโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟูาส าหรับยานยนต์ไฟฟูา และอัตราค่าบริการส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟูา 
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(๓)  ระยะที่ ๓ : การขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป) ได้แก่ การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบไฟฟูาให้สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์
ไฟฟูาส่วนบุคคลที่จะเพ่ิมข้ึน 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 ได้เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิต
ยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วน ที่ครอบคลุมกิจการผลิตรถยนต์ประเภทต่างๆ คือ รถยนต์ไฟฟูาไฮบริด (HEV) 
รถยนต์ไฟฟูาปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถยนต์ไฟฟูาแบตเตอรี่ (BEV) รวมถึง กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟูา 
และกิจการสถานีอัดประจุไฟฟูา โดยมีเงื่อนไขว่าในการเสนอโครงการจะต้องเสนอเป็นแผนงานรวม 
(Package) ประกอบด้วย การประกอบรถยนต์ หารผลิตชิ้นส่วน/ชิ้นส่วนส าคัญ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์  
(Motor Traction) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) และระบบวบ
คุมการขับขี่ (Driving Control Unit: DCU) แผนการจัดการซากแบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผนการพัฒนาผู้ผลิต
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ  

2) กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟูา
ในอัตราพิเศษ โดย HEV และ PHEV ลดอัตราภาษีลงเหลือกึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ ๕ และ BEV จะลดอัตราภาษี
ลงเหลือร้อยละ ๒ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุน และใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศปีที่ ๕  

3) กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ออกประกาศยกเว้นอากรน าเข้ารถยนต์
ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ส าเร็จรูป เพ่ือทดลองตลาด ในปริมาณที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความ
เห็นชอบ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 

4) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกันผลักดันให้มีการเปิดเจรจากับประเทศจีน เพ่ือก าหนดอัตราอากรน าเข้าที่เหมาะสม
ส าหรับ BEV ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

(๒) มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ (Demand) 

1) ส านักงบประมาณ ก าหนดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถจัดซื้อ
รถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ได้ โดยมีเปูาหมายให้มีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
ที่หน่วยงานจัดซื้อ ก าหนดบัญชีคุณลักษณะเฉพาะและบัญชีราคาของรถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ และ
เพ่ิมเติมรถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่เข้าไปในบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 
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2) กระทรวงคมนาคม (บมจ.การท่าอากาศยานไทย ) จัดท าแผนเช่ารถยนต์ โดย
เพ่ิมการน ารถยนต์ไฟฟูาไฮบริดปลั๊กอิน และรถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ มาใช้เป็นรถยนต์บริการของ
สนามบิน (ลีมูซีน) ในสัดส่วนที่เพ่ิมมากข้ึน 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม (กนอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน า
รถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่มาใช้งานในพ้ืนที่ปลอดมลพิษ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)  

4) กระทรวงพลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การน ารถยนต์สี่ล้อรับจ้าง (แท็กซี่) มาปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่มีการด าเนินการเช่นเดียวกับรถยนต์สามล้อไฟฟูารับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) 

5) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) น ารถยนต์ไฟฟูาแบบแบตเตอรี่ มาให้บริการใน
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมทั้งการ
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

  (๓) การก าหนดมาตรฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 

1) กระทรวงพลังงาน (สนพ. และ กฟผ.) กระทรวงคมนาคม (สนข.) กฟน. และ 
กฟภ.   ร่วมกันศึกษาแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูาในพ้ืนที่เปูาหมาย และถนนหลักที่เชื่อมต่อพ้ืนที่
เปูาหมาย 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) ด าเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติรวมทั้งพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรอง รับการทดสอบ
รถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟูาต่อไป 

(๔) การจัดท ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟูา 

1) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดท ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟูาให้
ครบถ้วน ได้แก่ ระบบการประจุไฟฟูาของรถไฟฟูา ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟูา แบตเตอรี่ส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟูา และมิเตอร์กระแสตรงเพื่อใช้ในการจ าหน่ายไฟฟูา 

(๕) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  บริหารและจัดการ
แบตเตอรี่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดท าแผนการบริหารและก าจัดซากแบตเตอรี่รถยนต์ 

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ก าหนด
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟูา ไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
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(๖) มาตรการด้านอ่ืนๆ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันยานยนต์)   ด าเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพ เน้น
การพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรระยะเวลา ๕ ปีแบบต่อเนื่อง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคตได้ 

(๗) ความคืบหน้าตามมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟูาในประเทศไทย 

1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกประกาศที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟูา ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการผลิต
รถยนต์ไฟฟูาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 

2) กระทรวงพลังงาน (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) สนับสนุนการลงทุน
สถานีอัดประจุไฟฟูา (Charging Station) ขณะนี้ให้การสนับสนุนหัวจ่ายไปแล้ว จ านวน ๘๔ หัวจ่าย 

3) กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง          
ลงนามในกฎกระทรวง ก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ท าให้เกิดการลดภาษีสรรพสามิตส าหรับยานยนต์ไฟฟูาแล้ว 

๖.๒  ปัญหาที่เกิดขึ้น 

๖.๒.๑ ขาดการก าหนดเปูาหมายและทิศทางการลงทุนของประเทศอย่างบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

จากมาตรการในข้อ ๖.๑.๑ ข้างต้น เชื่อได้ว่าหากด าเนินการตามทิศทางดังกล่าวจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาขึ้นในประเทศไทยได้  แต่จากข้อเท็จจริงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในแต่ละค่ายยัง
ไม่จัดท าแผนการลงทุนตามนโยบายประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวนเปูาหมายและทิศทางการ
ลงทุนของประเทศอย่างบูรณาการร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งนี้ เปูาหมายที่กระทรวงพลังงาน
พิจารณาก าหนดในเบื้องต้นที่ ๑.๒ ล้านคันในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ก็อาจต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงความจริง และการ
ประกาศเปูาหมายที่ชัดเจนของประเทศ เป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาของรัฐไม่สูญเปล่าและกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนของประเทศได้ตามเปูาหมายท่ีก าหนด    

โดยจากการศึกษาพบว่าการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่
หลายๆ ฝุายคาดการณ์ โดยที่ผ่านมีเหตุการณ์ส าคัญที่จะส่งผลเร่งการเติบโตในการผลิตและการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาของโลก ได้แก่  

การประมาณการของ The International Energy Agency (IEA) ในปี ๒๕๖๘ จะมีการใช้
ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐-๙๔ หรือคิดเป็นจ านวน ๔๐-๗๐ ล้านคัน (ที่มา: Global EV 
Outlook ๒๐๑๗: IEA) นอกจากนี้ ในหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างให้ความ
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จริงจังในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมขึ้น โดยมีการประกาศเปูาหมายปีที่จะเลิกผลิตยาน
ยนต์ที่ใช้เครื่องสันดาปภายในเพ่ือหันมาผลิตยานยนต์ไฟฟูา เช่น ประเทศนอร์เวย์ (ปี ๒๕๖๘)   ประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส (ปี ๒๕๘๓)  จีนออกโยบาย New Electric Vehicle (NEV) โดยก าหนดเปูาหมายให้ปี 
๒๕๖๒ ผู้ผลิตยานยนต์ในจีนจะต้องมีสัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ และก าหนดให้เพ่ิม
สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟูาขึ้นทุกปี โดยเพ่ิมสัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๖๔  
ซึ่งการประกาศนโยบายที่มีเปูาหมายที่ชัดเจนในลักษณะดังกล่าว  จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนเห็นเปูาหมายที่ชัดเจน และสามารถวางแผนการปรับตัวจากการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยิ่งส่งผลให้มีอัตราเร่งในการพัฒนายานยนต์ไฟฟูามาก
ขึ้นในตลาดโลกได้ 

การเร่งลดก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลให้มีการควบคุมมลพิษเข้มงวด ส่งผลให้ราคารถยนต์เครื่อง
สันดาปภายในสูงขึ้น ในขณะที่ ราคา EV ลดต่ าลงเนื่องจากการพัฒนา Technology ด้านต่างๆ  โดยจากการ
คาดการณ์ของ Morgan Stanley ประมาณว่า ราคายานยนต์ไฟฟูาจะลดลงเป็นล าดับ โดยจะลดลงมาเท่ากับ
ราคายานยนต์เครื่องสันดาปภายใน ในปี ๒๐๒๕  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อมี
การขยายตัวในการใช้ยานยนต์ไฟฟูาอย่างกว้างขวาง  ก็จะเกิดการผลิตในจ านวนมากเกิดการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) ต้นทุนจะลดลง เป็นผลให้เกิดการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟูามากขึ้น 

 

รูปที่  46  เปรียบเทียบแนวโน้มราคายานยนต์สันดาปภายในและ EV 

ในส่วนของการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูานั้น เริ่มมี
สัญญาณของการปรับตัวให้เห็น  โดยมีบริษัทรถยนต์ได้ท าตลาดยานยนต์ไฟฟูาประเภท HEV และ PHEV เพ่ิม
มากขึ้น และมียอดขายเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ รวมถึงเริ่มมีการประกาศจะน าเข้ายานยนต์ไฟฟูาประเภท BEV มา
ขายในประเทศไทย นอกจากนี้ เริ่มมีผู้ประกอบการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนเพ่ือท าการผลิตยานยนต์ไฟฟูา เช่น 
นิสสัน และมิซูบิชิ  ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมของภาครัฐที่ออกมา เช่น การลดภาษีน าเข้าและภ าษี
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สรรพสามิตส าหรับยานยนต์ไฟฟูา  และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
ไฟฟูา เป็นต้น  ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีสัญญาณของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การสร้างสถานีอัดประจุไฟฟูา 
โดยกระทรวงพลังงานได้ด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟูาจ านวน ๑๐๐ จุด  และ
ผู้ประกอบการเอกชนจ านวนหนึ่งประกาศแผนการลงทุนก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟูารวมกันจ านวน ๑,๕๐๐ จุด 
ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่ยังขาดการบูรณาการในการวางแผนการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟูาที่จะมารองรับ รวมถึงยังขาดการพิจารณาในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์     
ทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ 

๖.๒.๒  การขาดแผนการแผนการปรับตัวให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์  การเปลี่ยนมาผลิต    
ยานยนต์ไฟฟูาจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตต่างจากการผลิตรถยนต์เดิม จึงเป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมยานยนต์ประเภทเดิม โดยมีแผนการปรับตัวให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาเดิมที่เหมาะสม ทั้งนี้ หาก
ด าเนินการไม่เหมาะสมแล้ว อาจส่งผลกระทบท าให้ผู้ผลิตรถยนต์ข้ามชาติที่มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใน ASEAN ที่มีความพร้อมมากขึ้นได้ การที่
ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดเปูาหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาค ASEAN นั้น ท าให้
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟูา แต่เมื่อพิจารณาการด าเนินการของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ต่างก็
ออกนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาในประเทศ แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังขาดเอกภาพ ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ   ท าให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต        
ยานยนต์ในประเทศมองภาพทิศทางการพัฒนาไม่ชัดเจน ท าให้วางแผนธุรกิจได้ล าบาก ตลอดจนกระทบต่อการ
วางแผนด้านพลังงานของประเทศ 

๖.๒.๓  วางแผนการจัดการด้านพลังงานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟูาที่จะขยายตัว  กระทรวง
พลังงานได้คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟูารวม ๑.๒ ล้านคันในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟูา
เพ่ิมขึ้น ๕,๗๘๓ ล้านหน่วย  และจะท าให้เพ่ิมก าลังผลิตไฟฟูาสูงสุด (Peak Demand) ประมาณ ๒,๔๖๖ 
เมกกะวัตต์ ในเวลากลางคืน เนื่องจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟูาจะชาร์ตไฟฟูาที่บ้านในช่วงกลางคืน  ซึ่ งเมื่อพิจารณา
ก าลังไฟฟูารวมที่เพ่ิมข้ึนจากการใช้ไฟฟูาของยานยนต์ไฟฟูากับก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศในปี ๒๕๗๙ จ านวน 
๗๐,๓๓๕    เมกะวัตต์  มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๓.๕  ซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่สามารถจัดการได้  อย่างไรก็ดี การ
ชาร์ตรถไฟฟูาอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการความต้องการไฟฟูาสูงสุด (Peak Demand) ในระดับ
โครงข่ายจ าหน่ายได้  โดยเฉพาะในบริเวณที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นเช่นในเมือง ในอาคารชุดพักอาศัย หรือใน
หมู่บ้าน  จึงควรให้ความส าคัญกับการจัดการระดับโครงข่ายจ าหน่าย  ที่รัฐบาลจะต้องก าหนดนโยบาย และ
วางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟูาให้สามารถรองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟูา 
โดยเฉพาะการวางแผนการสร้างสถานีชาร์ตยานยนต์ไฟฟูาควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูา ให้สามารถมี
ข้อมูลแบบ Real Time และสามารถสั่งการให้ชาร์ตหรือลดการชาร์ตลงตามศักยภาพของระบบไฟฟูา เช่น 
ก าหนดให้สถานีชาร์ตรถยนต์ไฟฟูาจะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์และข้อมูลกับศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟูา ให้
สามารถควบคุมและสั่งการการชาร์ตรถยนต์ไฟฟูาให้สอดคล้องกับศักยภาพของระบบไฟฟูา หรือกรณีที่ชาร์ตใน
บ้านอยู่อาศัยอาจต้องก าหนดให้รถยนต์ไฟฟูาต้องมีอุปกรณ์และระบบสื่อสารที่สามารถสั่งการการชาร์ ตไฟฟูา
แต่ละคันได้  
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๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และความเป็นเอกภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ 
และการปรับปรุงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนวทางด าเนินการปฏิรูป ประกอบด้วย 

๗.๑ รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติศึกษาก าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟูาที่
ชัดเจน  

เพ่ือก าหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว และ 
มีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ใน
ประเทศไทย และโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟูาในภูมิภาค ASEAN  ทั้งนี้ ควรน าผล
การศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟูาในอนาคตต่อห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ไทย มาใช้
พิจารณาผลกระทบและโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย  วิเคราะห์ผลกระทบ การปรับตัว และโอกาส
ของประเทศไทยส าหรับเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟูา โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะมีองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญ 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  อ านาจหน้าที่ ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม
การผลิตยานยนต์ไฟฟูาและชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ก าหนดเปูาหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในระยะสั้น 
ปานกลาง และระยะยาว จัดท าแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลรายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง   

7.2 รัฐบาลประกาศเปูาหมายการพัฒนาและการใช้ยานยนต์ไฟฟูาในอนาคต  ในระยะสั้น 
ปานกลาง และระยะยาว  

เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรม จัดหา และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ 

7.3 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ  

ประสานกระทรวงพลังงานปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น PDP, AEDP                
และ EEP บรรจุการส่งเสริมและรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูา โดยมีแผนการจัดหาและแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ไฟฟูาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนก าหนด
โครงสร้างราคาค่าไฟฟูาส าหรับการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟูา และกลไกการซื้อขายไฟฟูา   

๗.๔ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาของรัฐบาล  

ครอบคลุมการพัฒนาครบวงจร  ประกอบด้วย 
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7.4.1  ก าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการสนับสนุน และระบบภาษีท่ีเหมาะสม  

7.4.2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ  ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟูา  สร้างสถานีอัดประจุไฟฟูา  

7.4.3  การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับ ปรับวิธีการวิจัยพัฒนา โดย
ส่งเสริมวิธี Reverse Engineering โดยซื้อเทคโนโลยีหรือร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีน าเข้าประเทศไทย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟูา เช่น แบตเตอรี่ ระบบ
บริหารจัดการพลังงานของรถ ECU มอเตอร์ และสถานีอัดประจุไฟฟูา ฯลฯ   

7.5 จัดท าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน    

ครอบคลุมเรื่องส าคัญ เช่น  แผนการเปลี่ยนผ่านจากการผลิตรถยนต์สันดาปภายในไปสู่การผลิต
รถยนต์ไฟฟูา  แผนการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  พัฒนาการผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนยาน
ยนต์ไฟฟูาในประเทศ ก าหนดแผนการเปลี่ยนผ่าน โดยการเปลี่ยนผ่านให้ด าเนินการปรับตัวตามขั้นตอน เริ่มจาก
ผลิต HV  และ PHEV  แล้วปรับสู่ BEV ในที่สุด โดยก าหนดสัดส่วนหรือกรอบเวลาที่ชัดเจน  เพ่ือให้อุตสาหกรรม
ได้ปรับตัวแบบเป็นขั้นตอน   

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
ประเทศไทยมีทิศทางและแนวทางการด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา    และสามารถ

ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
ตลอดจนสามารถวางแผนด้านพลังงานเพ่ือรองรบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ล า
ดับ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วงเงิน เปูาหมาย ตัวชี้วัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 
ศึกษาก าหนดทิศทางการ
พัฒนายานยนต์ไฟฟูาและ
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ยานยนตไ์ฟฟูาที่ชัดเจน 

                    อก. พน. 
(สนพ.) 
ส านักงาน 
กกพ. วท. 
สอท.  

  ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟูาที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมกัน 

มีการทบทวนและ 
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ภายใน ๑ ปี   

๒ รัฐบาลประกาศเปูาหมายการ
พัฒนาและการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาระยะสั้น ปานกลาง ยาว  

                    คกก.     ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟูาที่ได้รับการ
ยอมรับร่วมกัน 

รัฐบาลประกาศ
เปูาหมายการพัฒนา
และการใช้ยานยนต์
ไฟฟูาภายหลัง
การศึกษาแล้วเสรจ็ 

๓ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและ
การจัดหาพลังงานเพื่อรองรับ 

                    พน. (สนพ.)   ประเทศไทยมีการ
จัดหาและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานรองรับอย่าง
เหมาะสม 

ปรับปรุงการ
วางแผนด้าน
พลังงาน  เพื่อ
รองรับภายใน ๑ ปี 
หลังการศึกษาแล้ว
เสร็จ 

๔ จัดท าแนวทางสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม        
ยานยนต์ให้ภาคเอกชน 

                    คกก.    ผู้ประกอบการ
สามารถก าหนดแผน
ลงทุนและด าเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จัดท าแนวทาง
สนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรม        
ยานยนต์ ภายใน ๑ 
ปี หลังการศึกษา
แล้วเสร็จ 

๕ ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ                     คกก.     

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 
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เรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 

๑. เปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

1.1 ประเทศไทยมีการก าหนดทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  โดยมี 
ผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)  เป็นอุตสาหกรรมอนาคตสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับ
ประเทศ   

1.2 มีการน าเอาระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 

๒. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ   

ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย  จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน  
ภายใน  ๑ ปี และด าเนินการตามแผนภายใน ๕ ปี  

๓.   ตัวชี้วัด 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน  และมีผลการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้
ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) 
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)  เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงาน ครอบคลุมการสนับสนุนให้มีการลงทุน และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ  ภายใน ๑ ปี  

3.2 ปรับปรุงแผนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (PDP) 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE)  ให้มีการน าระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ ภายใน ๑ ปี หลังจากได้ข้อสรุปจากผลการศึกษา 

๔. วงเงินและแหล่งเงิน 
ไม่ใช้งบประมาณ เป็นการด าเนินการเชิงนโยบาย 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBm6ab-7_XAhUQ148KHTSXBesQFghgMAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBattery&usg=AOvVaw1PKujnQE1T-DmS8Vi4RIJe
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๕. หลักการเหตุผล 

ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บพลังงานอย่างรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟูาสูง  และมีต้นทุนต่ าเพียงพอที่จะน าไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Revolution) ในการผลิตไฟฟูาและการใช้พลังงานของโลก  เกิดการขยายตัวของ
การใช้ยานยนต์ไฟฟูาเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟูาของผู้บริโภคอย่างมี
นัยส าคัญ  อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนต่ าลงอีกในระยะเวลาไม่นาน  
ซึ่งจะส่งผลให้ระบบกักเก็บพลังงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเข้ามามีบทบาทหลักทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคพลังงานในอนาคต  อุตสาหกรรมดังกล่าวจัดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่หลายๆ ประเทศพยายามจะ
พัฒนาและช่วงชิงความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมนี้  ดังจะเห็นได้จากมีผู้ประกอบการในประเทศผู้น าทางด้าน
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และเกาหลีใต้  ได้ลงทุนหรือประกาศแผนการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ เพ่ือปูอนให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูา
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้ 

ในส่วนของประเทศไทยเพ่ิงมีการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน  แต่ก็ยังไม่มีนโยบาย
ผลักดันในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอย่างชัดเจน  โดยกระทรวงพลังงานได้บรรจุเรื่องการพัฒนาระบบ  
กักเก็บพลังงานไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงานแต่มิได้เป็นประเด็นหลัก  โดยได้ระบุให้มีการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานไว้ในนโยบาย Energy ๔.๐ และ Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB  แผนขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้าน Smart Grid ของประเทศไทยระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนขับเคลื่อนรถยนต์
ไฟฟูา พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙  โดยมิได้ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไว้เป็นการเฉพาะ  ทั้งที่ ระบบ
กักเก็บพลังงานนั้นจัดเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟูา และ 
Smart Grid ดังนั้น หากไม่มีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่ชัดเจนหรือไม่ยกระดับ
ความส าคัญให้เป็นเทคโนโลยีหลักที่ต้องได้รับการพัฒนาแล้ว อาจส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตอ่ืน ๆ 
ต้องติดขัดได ้

ประเทศไทยจึงควรก าหนดเปูาหมายเชิงนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น
อุตสาหกรรมหลักให้เกิดขึ้นในประเทศไทยภายในระยะเวลา ๕ ปี  เพ่ือช่วงชิงความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมนี้
ในภูมิภาค ASEAN เนื่องจากอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Industry) ที่เป็นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟูา และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกมาก  สามารถเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจ  และสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศไทย  ซึ่ง
การด าเนินการจะต้องให้ทันกับการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการดึงเทคโนโลยีจากประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านระบบกักเก็บพลังงานมาสู่ประเทศไทยเพ่ือร่นระยะเวลาในการพัฒนา  และผลักดันให้
ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้  ขณะที่ภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนเชิง
นโยบาย และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ  รวมถึงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมนี้อย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งอาจด าเนินการได้ ทั้งในรูปแบบที่ผู้ประกอบการไทยไปซื้อเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ   หรือผู้ประกอบการไทยร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศและมาลงทุนตั้งฐานการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย  เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และ
พัฒนาต่อยอดขยายผล ตลอดจนการน ามาใช้พัฒนาในภาคพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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๖. วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหา 
การพิจารณาสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม ต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  24 การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง  
 รัฐบาลมีนโยบายชัดเจน Thailand ๔.๐ ในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมอนาคตที่สร้างฐานรายได้ใหม ่
 ภาคเอกชนไทยมคีวามเข้มแข็ง ท่ีจะเป็นตัวน าในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน  โดยมี
บริษัทเอกชนไทยขนาดใหญ่ทีไ่ด้เริม่ลงทุนในอุตสาหกรรม
การกักเก็บพลังงานแล้ว 

 ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน  

จุดอ่อน 
  ประเทศไทยไมม่ีเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเป็น

ของตนเอง และยังอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการพัฒนา 
  ประเทศไทยยังมีนโยบายไม่ชัดเจน ในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน 
  กฎระเบยีบ และหลักเกณฑ์การก ากับดูแล ใน

อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานยังไม่ชัดเจน 
  ประเทศไทยไมม่ีวัตถุดิบในการผลิต/ต้องมีการน าเข้า  

โอกาส 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน

ค่อนข้างมาก ท าให้มีโอกาสในการลงทุนด้านระบบกักเก็บ
พลังงาน เพื่อจะเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการพลังงานทดแทน  

 ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์  สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟูาในอนาคตได้  โดย
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นส่วนประกอบ
หลักให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา 

 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN ยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบ 
กักเก็บพลังงาน จึงเป็นโอกาสที่จะต้องช่วงชิงการ
ด าเนินการในเรื่องนี้ก่อน 

 อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่
ในข่ายการไดร้ับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนใน
ระดับสูงสุด และเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถจะด าเนินการ
ได้ภายใต้นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) 

 อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เป็นอุตสาหกรรม 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Industry) ที่เปน็ส่วนประกอบ
พื้นฐานให้แกห่ลายอุตสาหกรรม และตลาดทั่วโลกก าลัง
เติบโตอย่างมาก 

ภัยคุกคาม 
 โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบ

การกักเก็บพลังงานอย่างรวดเร็ว  หากด าเนินการไม่
ทันการณ์จะท าให้ไทยเสียโอกาส 

 กระแสต่อต้านการท าลายสิ่งแวดลอ้มค่อนข้างรุนแรงใน
ประเทศไทย  โดยเฉพาะในด้านพลังงาน หากพัฒนา
เรื่องอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลงังานแล้วอาจถูก
ต่อต้านเรื่องการก าจัดซากระบบกกัเก็บพลังงานเมื่อ 
สิ้นอาย ุ

 ประเทศไทยขาดวิศวกรและช่างเทคนิคที่จะมาท างาน
ในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน 

 

จากสภาวะแวดล้อมตามที่กล่าวข้างต้น  หากก าหนดเปูาหมายให้สร้างไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงานในภูมิภาคอาเซียนแล้ว  กระบวนการด าเนินการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการแก้ไข 
เพ่ือให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ คลี่คลายลง ให้สามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและน าระบบกักเก็บพลังงาน
มาใช้ในภาคพลังงานได้อย่างกว้างขวางทันต่อสถานการณ์ มีดังนี้ 
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รูปที่  47   วิเคราะห์กระบวนการด าเนินการและโครงสรา้งปัญหาการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน 

6.1 ปัญหาอุปสรรคการก าหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑.๑ รัฐบาลขาดทิศทางและนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานของ
ประเทศ ทั้งที่ อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่มีต้นทุนกว่า ๑ ใน ๓ ของยานยนต์
ไฟฟูา  ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 

(1) กระทรวงพลังงาน ก าหนดนโยบาย Energy ๔.๐ และกรอบการพัฒนาด้านพลังงาน 
TIEB (Thailand Integrated Energy Blueprint) ที่ได้มีการก าหนดแนวทางที่จะพัฒนา ระบบไฟฟูาของ
ประเทศ  โดยน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูา แต่ก็เป็นเพียงภาพกว้าง และยังไม่มีแผน
ด าเนินการที่ชัดเจน มีเพียงการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน ๗๖๕   ล้านบาท ให้
ผู้สนใจมายื่นขอสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการผลิตต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้  
ในชั้นนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งหากต้องการส่งเสริม ESS ควรหันกลับมาทบทวนการพัฒนาเทคโนโลยีโดยวีธีการ 
Reverse Engineering หรือการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาท าการต่อยอดจะเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์มากกว่า 
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(2) กระทรวงอุตสาหกรรม  ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ มีการก าหนดอุตสาหกรรม
เปูาหมายหลัก New S-curve คือ ยานยนต์ไฟฟูา และมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟูา  โดยการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน
เพ่ือน ามาใช้ส าหรับยานยนต์ไฟฟูาด้วย    โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตกักเก็บพลังงานแล้ว และมีผู้ยื่นขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 

จากการด าเนินการข้างต้นภาครัฐยังให้ระดับความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานไม่สูง  ทั้งที่ ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่จัดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉม
หน้าไปสู่พลังงานยุคใหม่ (Game Changer)  และระบบกักเก็บพลังงานจะเป็นเทคโนโลยีหรือส่วนประกอบ
ส าคัญพ้ืนฐานของ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่ าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง เช่น รถยนต์ไฟฟูา (EV)   ยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned Vehicle)  อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
(Mobile Devices) ที่จะมีการใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต ดังนั้น ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่จึง
จัดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Products) จึงต้องทบทวนและยกระดับความส าคัญในการพัฒนา
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ของประเทศไทย  เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ 
ต่อไปในอนาคต  ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ต่อไป 
 

 

รูปที่  48 ระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่พลังงานยุคใหม่ (Game Changer) 

6.1.2 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์การก ากับดูแล 

(1) ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี  อุตสาหกรรม  หรือพลังงาน ยังไม่มีการก าหนดนิยามของ  
ค าว่า “ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่” ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่  จึงท าให้อาจมี
ปัญหาในการตีความในการน าเข้าและส่งออก  หรือการขอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ 
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(2) ปัจจุบันระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ส าหรับแบตเตอรี่ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของมูลค่า จึงท าให้มีต้นทุนสูง 

(3) ขาดมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่ 

(4) ขาดมาตรฐานด้านกระบวนการผลิต และการก าจัดมลพิษจากกระบวนการผลิต 
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

(5) ยังไม่มีกฎเกณฑ์การก ากับดูแลเกี่ยวกับการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบ
ไฟฟูาของประเทศ  เนื่องจากระบบกักเก็บพลังงานเป็นได้หลายสถานะ ระบบกักเก็บพลังงานไม่สามารถผลิต
ไฟฟูาได้  แต่เป็นระบบที่สามารถน าไฟฟูามาเก็บไว้ในยามเหลือใช้แล้วน าไฟฟูากลับมาใช้หรือขายไฟฟูาเมื่อยาม
ต้องการได้  จึงควรเร่งออกกฎเกณฑ์การก ากับดูแล ตั้งแต่การอนุญาต มาตรฐาน และการก าหนดราคาไฟฟูา 
และกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และจะน าไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ อาจ
พิจารณาอนุญาตในลักษณะ Sandbox ให้ทดลองท าควบคู่กับการพัฒนากฎเกณฑ์การก ากับดูแล เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน และน าไปสู่การออกกฎเกณฑ์การอนุญาตและการก ากับดูแลที่สมบูรณ์ต่อไป 

(6) กฎเกณฑ์การก ากับดูแลด้านการประกอบกิจการไฟฟูายังไม่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟูาของไทยไม่เปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 
เหมือนในต่างประเทศ ที่มี Ancillary Market และ Capacity Market เป็นต้น ทีใ่ห้ผู้ประกอบการสามารถขาย
ไฟฟูาที่เก็บไว้ในระบบกักเก็บพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการระบบส่งไฟฟูาและระบบจ าหน่ายไฟฟูาได้  จึงควร
พิจารณาก าหนดแนวทางการอนุญาตรูปแบบธุรกิจที่น าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบไฟฟูาของประเทศ 
โดยอาจให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพ่ือลดภาระการลงทุนของภาครัฐและเพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
รวดเร็ว 

6.2 ปัญหาด้านระบบโครงข่ายไฟฟูา 

   ๖.๒.๑ ขาดความชัดเจนในการวางแผนการน าระบบกักเก็บพลังงานมาบริหารจัดการระบบ
โครงข่ายไฟฟูา ซึ่งหากมีการวางแผนจะส่งผลให้การบริหารจัดการไฟฟูามีประสิทธิภาพสูงอย่างมีนัยส าคัญ โดย
มีตัวอย่างการด าเนินการที่น าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้แล้วประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจ และคุ้มค่าการ
ลงทุนในหลายประเทศ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุุน และจีน เป็นต้น 
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รูปที่  49  การน าระบบกักเก็บพลังงานมาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโครงข่ายไฟฟูา 

6.2.2  ระบบโครงข่ายไฟฟูาและการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาของประเทศแม้จะมีการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดไม่สามารถท าให้เป็นโครงข่ายที่ทันสมัยได้อย่างเต็มระบบ  
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง  นอกจากนี้  ภายใต้วิธีการด าเนินการปัจจุบันที่คุ้นเคยกับการลงทุนโครงข่ายแต่
เฉพาะเทคโนโลยีที่เสถียรแล้ว (Matured) เท่านั้น  จึงอาจเป็นข้อจ ากัดไม่สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
พัฒนาอย่างรวดเร็วมาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาได้ทันต่อเหตุการณ์ 

6.2.3  การออกแบบระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟูาไม่ได้รองรับการใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่สามารถช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟูาได้ 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 มักจะด าเนินการเองโดยการไฟฟูาทั้งสามแห่งผ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเดิมๆ หรือการด าเนินโครงการทดลองเอง  จึงอาจมีข้อจ ากัดเรื่องเงินลงทุน ต้นทุนการ
ด าเนินการที่สูง  และไม่เปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ  หากมีการปรับเปลี่ยนวิธี โดยการให้เอกชนที่เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีมาร่วมด าเนินการกับการไฟฟูาหรือท าสัญญา PPA แทนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างก็อาจจะท าให้ลด
ภาระการใช้จ่ายเงินลงภาครัฐทุนลง  ลดความเสี่ยงด้านการลงทุนภาครัฐ  ลดต้นทุนการด าเนินการ  และเกิด
ความหลากหลายในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ได้รวดเร็วขึ้น 
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6.3 ปัญหาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อรองรับ 

๖.๓.๑ เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากใช้วิธีการพัฒนาตามรูปแบบเดิมที่เริ่ม
จากขั้นตอนการวิจัย ท าโครงการต้นแบบและขยายผล จะไม่ทันและไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจน
การพัฒนากระจัดกระจายทัง้ในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

๖.๓.๒  ประเทศไทยยังขาดบุคลากรวิศวกร และช่างเทคนิคที่จะมาท างานในอุตสาหกรรมระบบ
กักเก็บพลังงาน 

๗. ข้อเสนอแนวทางด าเนนิการปฏิรูป 

๗ .๑   รั ฐบาลจั ดตั้ ง คณะกรรมการร่ วมภาค รั ฐ  เ อกชน  และนั ก วิชาการ  ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ 
(Battery)  เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และก าหนดการน ามาใช้ในระบบสายส่งในภาคพลังงาน  
ภายใน ๑ ปี 

ด าเนินการศึกษาความคุ้มค่า ผลดี และผลเสียที่ประเทศจะได้รับจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงานในบริบทต่างๆ เช่น ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมความ
พร้อมของเทคโนโลยีการผลิตที่จะส่งเสริมความมั่นคงในการพ่ึงพาตนเองด้านวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตระบบกัก
เก็บพลังงานของประเทศ ก่อนก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานให้เป็นอุตสาหกรรมเปูาหมาย
หลักในการพัฒนาภายใต้ Thailand ๔.๐ (New S-Curve) ตลอดจนก าหนดให้น าระบบกกเก็บพลังงานมาใช้ใน
ระบบสายส่งและระบบสายจ าหน่ายไฟฟูาในภาคพลังงาน  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  

๗.๑.๑  องค์ประกอบ   รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มาจากทั้งภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟูาส่วนภูมิภาค และการไฟฟูานครหลวง) และ
ภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพลังงานเป็นฝุาย
เลขานุการ  

๗.๑.๒ อ านาจหน้าที่  ประกอบด้วย  ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม ศึกษา
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery)  เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ ก าหนดแผนการใช้ใน
โครงข่ายพลังงาน และติดตามประเมินผลรายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง   

 

7.2 ก าหนดเปูาหมายการพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงาน ครอบคลุมเรื่องส าคัญ อาทิ 
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7.2.1  การก าหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน   มาตรการ
ทางการเงิน และศึกษาก าหนดมาตรการทางการคลังเพ่ือลดต้นทุน อาทิ  การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการ
ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน  การลดภาษีสรรพสามิต และการอนุญาตให้น าค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา ESS มาหัก
เป็นค่าใช้จ่ายในฐานภาษีเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

7.2.2  ก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  อาทิ ก าหนดนิยามตามกฎหมายของ 
“ระบบกักเก็บพลังงาน” โดยพิจารณาตาม  HS Code  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน   ก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัย และมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆ ให้ครบถ้วน  ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าลายซากแบตเตอรี่หรือ
ระบบกักเก็บพลังงาน และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

7.2.3 ส่งเสริมการน าวิธีการ Reverse Engineering มาใช ้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
โดยการซื้อบริษัทที่มีเทคโนโลยี  การไปร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี  เพื่อน าเข้ามาผลิตในประเทศไทย 

7.2.4 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ    ให้ก าหนดนิยามของ “ระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่” ให้ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยพลังงาน  กฎหมายว่าด้วย
การก ากับดูแลกิจการพลังงาน  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตและศุลกากร   

7.3 ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, EEP ให้มีการน าระบบกักเก็บพลังงานมา
ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศในระดับ G-T-D-R    

ด าเนินโครงการน าร่องโดยการน า ESS มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟูาของประเทศ   
ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์การก ากับดูแล ที่ให้สามารถด าเนินโครงการน า ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟูา 
ในลักษณะให้เอกชนมาร่วมด าเนินการ  หากมีการขยายผลโครงการน าร่องที่ใช้ระบบกักเก็บพลังงานใน
โครงข่ายไฟฟูาแล้ว ให้มีการก าหนดว่าสัดส่วนการใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตในประเทศไทย โดยในการน า 
ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟูา ให้พิจารณาส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีการก าหนด Criteria ในการติดตั้ง จุดเชื่อมโยงกับระบบไฟฟูา  รูปแบบธุรกิจ และ
การใช้งานในแต่ละพ้ืนที่และบริบทตามความเหมาะสม 

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

8.1 ประเทศไทยมีทิศทางและสามารถส่งเสริมการลงทุนอุอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  

8.2 มีการพัฒนาเทคโนโลยี และการน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
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ล าดับ กิจกรรม 
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โอกาสและความเป็นไป
ได้ในการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการผลิต
ระบบกักเก็บพลังงาน
และจัดท าแผนปฏบิัติ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี ่

                    อก. พน.(สนพ.) วท. 
สอท./ส านักงาน 
กกพ. 

  

 

  ประเทศไทยมี
เปูาหมายและทิศ
ทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บ
พลังงาน และการ
น าระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้ใน
ระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ 

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

๒ ปรับปรุงการวางแผน
ด้านพลังงาน ได้แก่ 
PDP, EEP ให้มีการน า
ระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่มาใช้
ในระบบโครงข่ายไฟฟูา
ของประเทศ 

                    อนุกรรมการฯ   มีการน าระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้
ในระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ 

ปรับปรุงการ
วางแผนด้าน
พลังงานเพื่อ
รองรับภายใน ๑ 
ปี หลังการศึกษา
แล้วเสร็จ 

๓ ด าเนินการแผนปฏิบตัิ
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี ่

                    อนุกรรมการฯ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    

๙. ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 



๒๔๔ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 

ประเด็นที่ตอ้งการให้รฐับาลสนับสนุน 

การผลักดันกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน 

ที ่ ชื่อกฎหมาย ปีท่ีคาดว่า
แล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปรับแก้กฎหมายเดิม 
๑ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

เพ่ือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและใบอนุญาตอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอย่างเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

๒๕๖๑-
๒๕๖๒  

ส านักงาน 
กกพ. 

๒ พระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เพ่ือยกเว้นให้โซลาร์รูฟท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงาน
ควบคุม 

๒๕๖๒ พพ. 

เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมาย หรือสนับสนุนการออกกฎหมาย 
๓ ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ  
เพ่ือก าหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความเห็น 

๒๕๖๒ สปน. 

๔ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เพ่ือส่งเสริมโครงการน าร่อง“บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมมาบตาพุด”   และ
นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย
ภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน 

๒๕๖๒ สสว. 

๕ ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือการจัดสรรค่าภาคหลวงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม 

๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

มท. 

๖ ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือการจัดสรรค่าภาคหลวงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมสู่ชุมชนอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรม 

๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

มท. 

จัดท ากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ 
๗ กฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร 

และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code: BEC) 

๒๕๖๑ พพ. 



๒๔๕ 
 

 
 

ที ่ ชื่อกฎหมาย ปีท่ีคาดว่า
แล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ๒๕๖๑-
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
กกพ. 

๙ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบ
โครงข่ายไฟฟูาโดยเร็ว รวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการ  (การมีผลบังคับ
ใช้ ให้เป็นไปตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  

๒๕๖๑-
๒๕๖๒ 

กฟภ. กฟน. 
และส านัก  
งาน กกพ. 

๑๐ ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจาก
โซลาร์รูฟและน ากลับมาใช้ใหม่  

๒๕๖๑-
๒๕๖๒ 

ส านักงาน
กกพ. และ 
พพ.  

๑๑ ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง ๒๕๖๒ มท. 
๑๒ กฎกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียมตามระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) 
๒๕๖๒ ชธ. 

๑๓ ระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วย  Code of Conduct ของหน่วย
นโยบาย-ก ากับ-ปฏิบัติ ด้านพลังงาน 

๒๕๖๒ สป.พน. 

๑๔ ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชนและครัวเรือน 

๒๕๖๒ ส านักงาน 
กกพ. 

๑๕ ระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย  Third Party Access ของระบบส่งและ
ระบบจ าหน่าย 

๒๕๖๒ ส านักงาน 
กกพ. 

๑๖ ออกมาตรการและระเบียบเพ่ือสนับสนุนให้โรงไฟฟูาแบบ Non-Firm 
เปลี่ยนไปจ่ายไฟฟูาแบบ Firm  (ชีวมวลไม้โตเร็ว) 

๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

พน. 

๑๗ ประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธุรกิจ 
Energy Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 

๒๕๖๔ พพ. 

 

 



๒๔๖ 
 

 
 

การด าเนินการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน 

ที ่ นโยบาย ปีท่ีคาดว่า
แล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ ลดความทับซ้อนในการด ารงต าแหน่งราชการกับรัฐวิสาหกิจในสังกัดและ
จ ากัดผลประโยชน์ส าหรับกิจการด้านพลังงาน 

๒๕๖๑ พน./ปตท./
กฟผ. 

๒ ผู้ประกอบการด้านพลังงานเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ ๒๕๖๑ พน. 
๓ ครม. อนุมัติใช้ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม ๓ การไฟฟูา 

๒๕๖๒ พน. 

๔ จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาหรือจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความ
ต้องการก๊าซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันตก
และภาคใต้ / Roadmap ในการพัฒนา LNG Hub ของประเทศไทย 

๒๕๖๓ พน. 

๕ ส่งเสริมกิจการจ าหน่ายไฟฟูาเสรี (Retail)  ๒๕๖๒ พน. 
๖ ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน (น าร่องมาบ

ตาพุด) 
๒๕๖๒  พน. 

๗ ก าหนดแผนแม่บทในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมพ้ืนที่ทับซ้อนไทย-
กัมพูชา  

๒๕๖๒ พน./กต. 

๘ ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการปล่อยก๊าซในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ๒๕๖๒ ทส. 
๙ ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาและการใช้ยานยนต์ไฟฟูาระยะสั้น  

ระยะปานกลาง และระยะยาว 
๒๕๖๒ พน./อก. 

๑๐ ปรับแผน AEDP  และ Oil Plan โดยก าหนดโครงสร้างเชื้อเพลิงขนส่ง ๒๕๖๒ พน. 
๑๑ เพ่ิมเติมแนวทางใหม่ในการจัดท า PDP  ได้แก่ การพยากรณ์ความ

ต้องการไฟฟูารายภาค  แนวโน้มการเกิด Prosumer  และเทคโนโลยี 
Energy Storage System 

๒๕๖๒ พน. 

๑๒ เพ่ิมเติมแนวทางใหม่ในการจัดท า EEP  ได้แก่ เทคโนโลยี Energy 
Storage System 

๒๕๖๓ พน. 

๑๓ นโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  ๒๕๖๓ พน./กษ/วท./
ทส./อก./มท. 

๑๔ เร่งรัดการน าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา ๒๕๖๓ มท./ทส./
พน. 



๒๔๗ 
 

 
 

การก าหนดกลไกการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปพลังงาน 

ที ่ แนวทาง/กลไก ปีท่ี
ก าหนด

แล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) สนับสนุนการก าหนดพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

๒๕๖๑ พน./กพช. 

๒ แต่งตั้งคณะท างานร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวง
อุตสาหกรรม  ขับเคลื่อนแนวทางอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมตาม EEP 
๒๐๑๕ พร้อมติดตามผลรายงาน กพช. อย่างต่อเนื่อง 

๒๕๖๑ พน./อก. 

๓ ตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)  เพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้เปูาหมายยานยนต์
ไฟฟูา (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 

๒๕๖๑ พน./กพช. 

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ค าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพ่ือให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ 

๒๕๖๑-
๒๕๖๒ 

พน. 

๕ ตั้งหน่วยงานพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวง
พลังงาน 

๒๕๖๒ สนพ. 

๖ ตั้งคณะกรรมการ ๓ ฝุาย ระหว่าง จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม ด าเนินงานภายใต้ภาคีเครือข่ายองค์กรเพ่ือความโปร่งใสใน
อุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries 
Transparency Initiative: EITI) เพ่ือให้ท าหน้าที่องค์กรกลางคอย
ตรวจสอบมูลค่า E&P  

๒๕๖๓-
๒๕๖๔ 

ชธ. 

 
 



๒๔๘ 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 

ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนได้รับ 

 ระยะสั้น (๒๕๖๑-๒๕๖๒) :  รัฐบาลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการพลังงานใหม่ 
สร้างแผนจัดหาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยี
ใหม่ของประเทศ  

ผลงานที่ส าคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การสร้าง Code of Conduct  การสร้าง One 
Stop Service โรงไฟฟูาที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ  การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  การ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย และการมีพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก  และ
รัฐบาลจะมีการปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟูา ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน ปรับปรุงโครงสร้างบริหาร
กิจการไฟฟูาและส่งเสริมกิจการไฟฟูาเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน   สร้างความมั่นคงและมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ
โดยศึกษาโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG Trading Hub   ริเริ่มการ
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี  ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือผลักดันการลงทุนพลังงาน
ทดแทน อนุรักษ์พลังงาน  ก าหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บพลังงานที่
ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน   

ระยะปานกลาง (๒๕๖๓-๒๕๖๕) :  การบริหารจัดการพลังงานมีธรรมาภิบาล 
สนับสนุนการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุง  ตลอดจนมี
การกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมี
นัยส าคัญ   

ผลจากการวางรากฐานการปฏิรูปในช่วงแรก ที่มีการจัดท าแผน PDP  GAS Plan Oil Plan  ที่
ได้รับการยอมรับ ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ในระยะ      
ปานกลางประเทศจะมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานทั้งโรงไฟฟูา สายส่ง ระบบท่อ ฯลฯ ที่สามารถ
เกิดขึ้นตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนผลจากการสร้างฐานลงทุนใหม่ทั้งปิโตรเคมีระยะ ๔ การขยาย
การอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟูา ระบบกักเก็บพลังงาน 
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเปูนรูปธรรมในที่สุด 



๒๔๙ 
 

 
 

ตารางท่ี  25 ผลงานส าคัญที่จะเสนอรัฐบาลจากการปฏิรูป 

ด้าน ระยะสั้น 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ระยะปานกลาง 

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

บริหารจัด
การพลังงาน 

 การปรับองค์กรเพื่อให้การขับเคลื่อนและ
พัฒนาพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การปรับโครงสร้างรัฐ  มี Code of Conduct 
ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วย
นโยบาย-หน่วยก ากับ-หน่วยปฏิบัติ   และ
ปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ 
อนุญาต เพ่ือสร้าง One Stop Service ส าหรับ
จัดตั้งโรงไฟฟูาท่ีแท้จริง  

  
 การสร้างความเชื่อถือด้านข้อมูล พัฒนาศูนย์

สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือให้บริการ
ประชาชน และเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของประเทศ 
 

 สร้างธรรมาภิบาลอย่างเท่าเทียมทั้งรัฐ NGOs 
และผู้ประกอบการ มีการลดความทับซ้อนใน
การด ารงต าแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ   
ประชาชนมีกลไกในการร่วมก าหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศ และมีพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูาที่
ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก มีการ
ด าเนินการน าร่องวิสาหกิจเพ่ือสังคมของเอกชน
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

การปรับองค์กร    พัฒนา One Stop 
Service ส าหรับจัดตั้งโรงไฟฟูาให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
 

 

 

 
ด้านข้อมูล ประเมินผลการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือก าหนด
รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมส าหรับด าเนินการ
ในระยะยาว 
 

สร้างธรรมาภิบาล   รัฐบาลมีการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ชุมชนจากค่าภาคหลวง
เหมาะสมเป็นธรรม ปฏิรูปกฎหมายให้
ก าหนดบทบาท NGOs ในกระบวนการรับฟัง
ความเห็น  และประเมินผลวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมเพ่ือขยายผล 
ในพ้ืนที่อ่ืน 

ด้านไฟฟูา  มีแผน PDP ใหม่ น าไปสู่การพัฒนาและจัดหา
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

 ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อให้เกิดการแข่งขัน  

 การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงานตามแผน PDP ใหม่  อาทิ 
สายส่ง โรงไฟฟูา น าไปสู่การกระตุ้น 
การลงทุนกิจการพลังงาน 

 
 
 

 ส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพื่อให้เกิดการ



๒๕๐ 
 

 
 

ด้าน ระยะสั้น 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ระยะปานกลาง 

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

โดยออกระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟูาเพ่ือ
เพ่ิมการแข่งขัน และมีผลศึกษาการปรับปรุง
กิจการไฟฟูาทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบ
กิจการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟูา  

โอนย้าย กฟน. และ กฟภ. มาอยู่ พน. และ มี
ระเบียบ TPA ระบบส่งและระบบจ าหน่าย 

 

แข่งขัน  ปรับปรุงกิจการไฟฟูาทั้งระบบ
เพ่ือรองรับรูปแบบกิจการไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไป   

  
 มีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการ

ไฟฟูา และปรับรูปแบบและการบริหาร
จัดการองค์กรให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

  
ด้านปิโตรเลียม
และ ปิโตรเคมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความม่ันคงและมูลค่าจากก๊าซ
ธรรมชาติ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และจัดท าแผนพัฒนา
และใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติ ตลอดจนศึกษาโอกาสพัฒนา
Regional LNG Trading Hub 
 
ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
จากปิโตรเคมี ศึกษาก าหนดแนวทางลงทุนใน 
EEC ในระยะแรก และพ้ืนที่มีศักยภาพอ่ืนใน
ระยะต่อไป 
 

ก๊าซธรรมชาติ  พัฒนา LNG  Trading 
Hub ปรับปรุงระเบียบ และจัดท ามาตรการ
สนับสนุนในการท าธุรกิจ LNG ทั้งในและ
ต่างประเทศ    
 

 

พัฒนาปิโตรเคมี ระยะ ๔  มีการลงทุนใน 
EEC สร้างมลูค่าการลงทุนมากกว่า ๒-๓ 
แสนล้านบาท และจัดเตรียมการพัฒนา
พ้ืนที่มีศักยภาพอ่ืนรองรับการพัฒนา 
ในระยะต่อไป 

ด้านพลังงาน
ทดแทน 

ไฟฟูา/ความร้อน รัฐบาลวางนโยบายส่งเสริม
ไม้โตเร็วเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะเป็นพลังงาน 
และโซลาร์เสรี และก าหนดมาตรการสนับสนุน 

 
เชื้อเพลิงชีวภาพ ประเทศมีโครงสร้างการใช้
เชื้อเพลิงภาคขนส่งใหม่ ซึ่งเป็นกรอบการ
พัฒนาให้อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องตลอด 
Value Chain  มีการปรับแผน AEDP  และ 
Oil Plan และประกาศใช้เป็นนโยบาย 
 
 

ไฟฟูา/ความร้อน  ขยายผลไม้โตเร็วเป็นพืช
เศรษฐกิจ มีกฏหมายคัดแยกขยะ และมี
การลงทุนโซลาร์เสรีมากขึ้น 
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ ด าเนินมาตรการลด
ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริม 
เอทานอล ไบโอดีเซลตลอด Value Chain    

ด้านอนุรักษ์
พลังงาน 

ลดใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม  มีการด าเนินการร่วมกัน

อุตสาหกรรม ประหยัด 
๒๖๐ Ktoe  ภายในปี ๒๕๖๕ 



๒๕๑ 
 

 
 

ด้าน ระยะสั้น 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ระยะปานกลาง 

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ของ ๒ กระทรวง (พน. และ อก.) เพ่ือผลักดัน
การส่งเสริมลดใช้พลังงานผ่านโครงการส าคัญ 
อาทิ  Smart Boilers  Factory Energy 
Code  ฯลฯ 
 
มีข้อบังคับเพื่อลดใช้พลังงานในอาคาร BEC 
ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๑  และมีผล
บังคับใข้กับอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ ตรม.ขึ้นไปในปี ๒๕๖๒  และมี
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการด าเนินการ
ใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
 

 

 

 
 
อาคาร  BEC บังคับใช้อาคาร ๒,๐๐๐  
ตรม. ขึ้นไป และมีระเบียบวิธีปฏิบัติกลาง
เพ่ือขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ  น าไปปฏิบัติจริงภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม 

 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บ
พลังงาน (EV/ESS)  มีการก าหนดเปูาหมาย
ประเทศ การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การลงทุน และปรับปรุงแผนพลังงานรองรับ    

 กลุ่มอุตสาหกรรมขยายแผนลงทุน และ
สามารถด าเนินการลงทุนได้อย่างมีเอกภาพ 
เป็นรูปธรรม มีการน าระบบกักเก็บ
พลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของประเทศ 
 



๒๕๒ 
 

 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

๑. การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน 

๑.๑ การปรับโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานและการบริหารจัดการจะสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนและการลงทุนด้านพลังงานประเทศเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ   

๑.๒ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้สะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับความเชื่อถือ   

๑.๓ มีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านพลังงานอย่างแท้จริง ทั้งการ
ก าหนดนโยบาย การคัดเลือกพ้ืนที่พัฒนาในโครงการที่ส าคัญ  ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการ
ด าเนินนโยบายและพัฒนาโครงการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ  

๑.๔ การสร้างกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการด าเนินงานทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนา
เอกชน และผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ยึดถือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก น าไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ 

๒. การปฏิรูปด้านไฟฟูา 

๒.๑ การพัฒนาโรงไฟฟูาเกิดการยอมรับและเป็นไปตามแผน ส่งผลให้ประชาชนมีพลังงานใช้
อย่างเพียงพอและม่ันคง ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 

๒.๒ เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองทางพลังงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี สร้างงาน สร้าง
อาชีพ ลดภาระของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

๒.๓ ช่วยให้การลงทุนระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟูาของประเทศเกิดการบูรณาการอย่าง
แท้จริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟูาได้ประโยชน์จาก
ราคาและคุณภาพบริการที่ดีข้ึน 

๓. การปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

๓.๑ สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน 

๓.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านราคาจากการเพ่ิมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขันรายใหม่ 

๓.๓ การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ 
เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
(New S-curve)  



๒๕๓ 
 

 
 

๔. การปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

๔.๑ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน ลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการสูญเสียเงินตราจากการน าเข้าเชื้อเพลิง ลดความขัดแย้งและเพ่ิมการยอมรับของ
ชุมชนที่ในพ้ืนที่ที่มีการสร้างโรงไฟฟูาชีวมวล 

๔.๒ ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟูา โดยมีนโยบายสนับสนุนครบวงจร
ตั้งแต่การคัดแยกขยะจนถึงการผลิตไฟฟูาจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ 

๔.๓ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี เพ่ิมการพึ่งพาตนเอง สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   

๔.๔ การปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ทั้งนี้ จะสามารถลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท 

๕. การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ktoe หรือ ๒,๖๐๐ ล้านบาท ภายใน 
ปี ๒๕๖๕ ประหยัดงบประมาณของภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท  เกิดการจ้างงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจ านวนมาก  เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงานในประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๖. การปฏิรูปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๖.๑  ประเทศมีทิศทางการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาและระบบกักเก็บพลังงานที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ ซึ่งน าไปสู่โอกาสในการสร้างฐานอุตสาหกรรม  และการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๖.๒  การน าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาของประเทศทั้งระบบ
ส่งและจ าหน่ายไฟฟูา จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานพลังงานได้  
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จากการปฏิรูปพลังงานทั้ง ๖ ด้าน ส่งผลให้ประเทศเพิ่มการลงทุนโดยตรงกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน 
ในขณะเดียวกัน การอนุรักษ์พลังงานยังส่งผลให้ประเทศลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจน าไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ การปฏิรูปในครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงพลังงาน
ได้ในราคาเป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการ  สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่ม
การพึง่พาตนเองด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด   
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