


การปฏิรูปประเทศด ้านพลังงานในช ่วงที่ 
ผ่านมา เป็นไปตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานที่มีพื้นฐานแนวคิดมาจากการทบทวน
สถานการณ์แนวโน ้มภายนอกและภายในประเทศ 
ก�าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ 
ใช้ประโยชน์จากโอกาส ในการก�าหนดแนวทางเพื่อลด
อุปสรรค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศระยะยาวใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร ้างมูลค ่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศจากการจัดหาพลังงาน เพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน (2) การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริม
ความต่อเนื่องจากการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนา
เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการจัดหาพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต�่าลง และรองรับการจัดหา
พลังงานในอนาคต และ

"ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการ 
เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และการยอมรบั 
ของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลย ี

และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใหก้ารบริหารจดัการด้านพลงังาน

มธีรรมาภบิาล การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
พลงังาน และการลงทุนในอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วเนือ่งกับด้านพลงังาน"

ดา้นพลงังาน
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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(3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการการก�ากับดูแล การลงทุนและการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดข้อขัดแย้งในสังคม 
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โดยด�าเนินการผ่านเรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศทั้งสิ้น 17 ประเด็น ได้แก่ (1) การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน 
(2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (4) โครงสร้างแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า (5) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) การ
พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (8) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 (9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โต
เร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
(11) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (13) การส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ (16) การส่งเสริม 
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 470
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
ระหว่างหน่วยงาน เพือ่ก�าหนดแนวปฏบิติัทีม่ปีระสิทธภิาพ 
ความชดัเจนในระดบันโยบายยงัไม่มกีารก�าหนดแนวทางที่
ขดัเจนจงึส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถด�าเนนิการตามการ
ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการสร้างความเป็นธรรมและสร้าง
การยอมรับของภาคประชาชน จ�าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนนุจากภาคนโยบายเนือ่งจากการด�าเนนิการเพ่ือให้
บรรลุผลได้ตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศมี
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง จึงควร
ก�าหนดแนวทางในการบรูณาการท�างานระหว่างหน่วยงาน
เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อร่วมผลักดันการ
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้

 2) การค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งของประชาชน 
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไป อันจะช่วย
ลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้
ประโยชน์จากการจดัสรรทรพัยากรทีไ่ม่เป็นธรรม จนเกดิ
การต่อต้านการด�าเนนิกิจการด้านพลังงานเพ่ือความมัน่คง
ของประเทศในอนาคต รวมไปถึงการจัดท�าแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเหมาะสมส�าหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer ช่วยให้ภาคการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับ
ศกัยภาพเชือ้เพลงิ โครงสร้างพืน้ฐาน ความมัน่คงเชงิพืน้ที่ 
รวมถึงสามารถบริหารอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมให้อยู่ใน
อตัราทีเ่หมาะสม สะท้อนต้นทุนทีแ่ท้จริง ไม่เป็นภาระต่อผู้
ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศในระยะยาว
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 3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ
ประเทศ ยั ง ไม ่สามารถตอบสนองต ่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพลังงานท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในการเช่ือมโยงข้อมลูเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลกลาง และการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
องค์ความรู้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขณะทีป่ระเทศไทยยงัมข้ีอจ�ากดัด้านบคุลาการผู้เชีย่วชาญ
ที่มีความสามารถน�าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
พลงังานมาวเิคราะห์และใช้ประโยชน์

 4) ข้อจ�ากดัด้านกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อเพิ่มการแข่งขันและส่งเสริมผู ้ประกอบการ อาทิ 
ถ่ายโอนอ�านาจการขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้า นโยบายหรือ
มาตรการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติใน
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีช่ดัเจนประกอบการจดัจ้างตาม
หลักการ ESCO หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งรัดการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
ปรบัโครงสร้างการบรหิารจดัการด้านพลงังานของประเทศ
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 การปฏิรปูองค์กรด้านพลงังาน (1001)   
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมาหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องมกีารด�าเนนิงานทีส่อดคล้องตามเป้าหมายการปฏริปู อาท ิ(1) จดัท�าระเบยีบกระทรวงพลงังานว่าด้วย Code of 
Conduct ในการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยก�ากบัดูแล และหน่วยปฏบิตั ิให้มีความชดัเจน (2) จดัตัง้กอง
บรหิารสญัญาและสมัปทานปิโตรเลยีมภายใต้กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติเพ่ือรองรบัการส�ารวจและผลติปิโตรเลียมตามระบบ
สญัญาแบ่งปันผลผลติ และระบบสญัญาจ้างบรกิาร และ (3) จดัต้ังศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (one stop service) ด้านกจิการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพือ่ลดระยะเวลาและขัน้ตอนในการอนญุาตทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการลงทนุด้านพลงังาน

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2 การพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาต ิ(1002)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่2 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมา
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการเพือ่จดัตัง้ศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) เพ่ือรองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน
แผนพลังงานของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการการเก็บรวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูล 
การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ การจดัท�าประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลงังานของประเทศ การจดัท�า
และเผยแพร่สถิติข้อมูล และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน 
แก่ภาคธรุกจิ สถาบันการศกึษา และประชาชนทัว่ไป

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 ปฏริปูการสร้างธรรมาภิบาลในทกุภาคส่วน (1003) 
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่3 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมา 
กระทรวงพลงังานได้ก�าหนดนโยบายและแผนงานในการจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจดัตัง้โรงไฟฟ้า ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการสรรหาคณะกรรมการของภาคประชาสงัคม ใน
ประเดน็ของการจดัสรรค่าภาคหลวงร่างพระราชบญัญติัรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... และพระราชบญัญตัิ
ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ง ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลยีม ตามมติ
คณะอนกุรรมการจดัท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การจดัสรรค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลยีมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) และเทศบาลทีม่พีืน้ทีผ่ลติ ได้รบัในอตัราร้อยละ 20 (2) อบต. ใน
จังหวดัทีม่พีืน้ทีผ่ลติ ได้รบัในอตัราร้อยละ 20 (3) องค์การบรหิารส่วนจังหวดั (อบจ.) ทีเ่ป็นจงัหวดัทีม่พีืน้ทีผ่ลติได้รบัในอตัรา
ร้อยละ 20 และ (4) อบต. อ่ืนท่ัวประเทศ ไม่ได้รบัการจดัสรร โดยนายกรฐัมนตร ีมอบหมายให้ส�านกังานปลดัส�านกันายก
รฐัมนตรร่ีวมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทบทวนรายละเอียดให้ได้ข้อยตุเิพือ่ประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนก่อนเสนอ
คณะรฐัมนตรต่ีอไป
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4 โครงสร้างแผนพฒันาก�าลังการผลติไฟฟ้า (1004)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยในช่วงทีผ่่านมา 
คณะรฐัมนตรีได้มมีตเิมือ่วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 เหน็ชอบแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 
ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 โดยสาระส�าคญัของแผน PDP2018 ฉบบัปรับปรงุครัง้ที ่1 ทีเ่ปลีย่นไปจากแผนเดมิ มคีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดการปรบัปรงุแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านพลงังานในประเดน็ต่าง ๆ ทีส่�าคัญ 
อาท ิการก�าหนดสดัส่วนเช้ือเพลงิท่ีสมดลุและความเสีย่งของการจดัหาเชือ้เพลงิทัง้ระบบ ความสามารถในการพึง่พาตนเอง
ของประเทศในการผลติไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมการกระจายระบบผลติไฟฟ้าและการบรหิารแหล่งเชือ้เพลิงตาม
ศกัยภาพทีม่รีายละเอยีดแยกตามภมูภิาค การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครฐั 
ได้แก่ ขยะชมุชน โรงไฟฟ้าชวีมวลประชารฐั  

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5 ส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนั (1005) 
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่ผ่านมา 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) มมีติเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2563  เห็นชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้าง
กจิการไฟฟ้าส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการทดสอบนวตักรรมท่ีน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการให้บริการด้านพลังงาน (Energy 
Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) ไม่เกิน 50 เมกะวตัต์ ไม่เกนิ 2 ปี โดยผูร่้วมโครงการจะไม่ได้รบัก�าไร
เชิงการค้าจากการด�าเนนิโครงการ และกระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิการศกึษาปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าเพือ่รองรบัการผลติ
ไฟฟ้าเพือ่ใช้เอง (Prosumer) แล้วเสรจ็ และอยู่ระหว่างการด�าเนนิโครงการศกึษาการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6 ปฏริปูโครงสร้างการบรหิารกจิการไฟฟ้า (1006) 
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6 ยงัต�า่กว่าค่าเป้าหมายขัน้วกิฤต โดยช่วงทีผ่่านมากระทรวงพลงังาน
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลกัได้จัดให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการหารือเกีย่วกบัการปฏริปู
โครงสร้างการบรหิารกจิการไฟฟ้า ต่อกรณกีารโอนย้ายการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มา
สงักดักระทรวงพลงังาน เพือ่วเิคราะห์ความเหมาะสมข้อด ีข้อเสยี และมมุมองของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การพจิารณา
ปรบัปรงุแนวทางการด�าเนนิการ โดยให้กระทรวงพลงังานร่วมกบักระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) กฟน. และ 
กฟภ. ร่วมกันพจิารณาจดัท�าแผนบรูณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทัง้การผลิต ระบบส่ง ระบบจ�าหน่าย 
โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ข้อยตุิ

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาต ิ(1007)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปท่ี 7 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังานได้ลงนามสญัญากบับรษิทั ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี ่ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั ภายใต้ระบบสญัญาแบ่งปันผลผลติแล้ว และ
อยูร่ะหว่างตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานในช่วงเปลีย่นผ่านของแปลง G1/61 และ G2/61 เพือ่น�ามาปรบัใช้กบัแหล่ง
อืน่ ๆ  ส�าหรบัความคบืหน้าของแนวทางการส่งเสรมิการแข่งขนัธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ได้ด�าเนนิการน�าเข้า LNG จ�านวน 2 ล�าเรอื ซึง่จากการประเมนิผลพบว่าราคา LNG ที ่กฟผ. จัดหามรีาคาต�า่กว่าราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีจ่�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าในระบบของประเทศ (Pool Gas) ส่งผลให้มลูค่าเชือ้เพลงิลดลง และมผีลให้ค่า Ft ลดลง 
ส่วนการพฒันาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub บรษิทั ปตท. ได้ท�าการศกึษาแล้วเสรจ็และได้น�าเสนอต่อคณะอนกุรรมการด้าน
ปิโตรเลียม และคณะท�างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
กระทรวงพลงังานแล้ว474
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ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  8 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 (1008)  
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในช่วงท่ีผ่านมาส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ 4 
ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงรวมถึงปัญหา ข้อจ�ากัด และแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

ปี 2562 • ปี 2563 •    เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล (1009)  
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมากรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่งข้อมูลพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีต้องการส่งเสริมให้ปลูกไปยังกรมพัฒนาท่ีดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล 
เพ่ิมเติม รวมท้ังด�าเนินการศึกษาแนวทางการเพ่ิม Plant Factor ของโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วเสร็จ

ปี 2562 •  ปี 2563 •   เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิง 
   เพ่ือผลิตไฟฟ้า (1010)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
กระทรวงพลังงานได้เตรียมแนวทางในการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยได้ก�าหนดเป้าหมายในการรับซ้ือไฟฟ้า
จากขยะชุมชนไว้ในแผน AEDP 2015 โดยก�าหนดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 500 MW เป็น 900 MW หรือเพ่ิมข้ึนอีก 400 MW และ 
เห็นชอบโครงการก�าจัดขยะด้วยการน�ามาผลิตไฟฟ้าของ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) แล้ว จ�านวน 20 แห่ง ก�าลังการผลิต
ติดต้ังรวม 191.8 MW เสนอขายแล้ว 172.32 MW และขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการเพ่ิมเติม

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 11 การส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี (1011)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 11 ยังต่�ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต โดยช่วงท่ีผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 โดยได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วย
การส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีและมีมติว่าการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานยังไม่มีความชัดเจนจากภาคนโยบาย 
และเห็นว่าควรมีการก�าหนดนโยบายและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจึงจะด�าเนินการออกระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (1012)
สถานะการบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่12 บรรลคุ่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงทีผ่่านมาคณะรฐัมนตรไีด้มีมติ 
เม่ือวนัที ่20 ตลุาคม 2563 รบัทราบแผนพัฒนาพลงังานทางเลอืก (AEDP 2018) ตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอ ก�าหนดให้น�้ามัน 
B10 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล และ E20 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มเบนซิน ส�าหรับ Oil Plan 2018 ได้น�าเสนอ
ปลัดกระทรวงพลงังานให้ความเหน็ชอบในหลกัการแล้ว และกระทรวงพลงังานจะได้น�าไปรวมไว้ในแผนแม่บทพลงังานแห่งชาติ
และขบัเคลือ่นต่อไป
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ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม 
   อุตสาหกรรม (1013)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 13 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมากระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือนตามแผนการ 
ปฏิรูปฯ ท่ีส�าคัญ อาทิ 1) การศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีจ�านวน
โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 51 ราย จาก 7 ประเภทอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้�าส�าหรับโรงงานขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยมีโรงงานท่ีผ่านเกณฑ์และถูกคัดเลือกท้ังส้ิน 32 โรงงาน และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไอน้�าส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการคัดเลือกโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากจ�านวน 10 โรงไฟฟ้า  

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (1014)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 14 บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยช่วงท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอและได้ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
(Building Energy Code: BEC) ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
   (1015)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 15 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมา 
มีการแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือการมีส่วนรวมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จัดท�าระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐ จัดท�าร่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา และกระทรวง
พลังงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทดลองโครงการน�าร่องเพ่ือส�ารวจอาคาร และจัดท�า
รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ือการตัดสินใจลงทุน และการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (1016)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้มี 
ค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นฝ่าย
เลขานุการ เพ่ือศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการติดตามประเมินผล และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยต้ังเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดขายรวมท้ังหมด (ประมาณ 750,000 คัน) 
ภายในปี 2573

ปี 2562 •  ปี 2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน (1017)
สถานะการบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 16 ยังคงมีความเส่ียงในการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลได้มีค�า
ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานโดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
และผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดท�าแผน
ปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานครอบคลุมเร่ืองการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ระบบ 
กักเก็บพลังงาน การก�าหนดมาตรฐานและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนจัดท�าแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความ
ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีข้ึน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การบริหารจัดการด้านพลังงานมีความส�าคัญต่อความ
มั่นคงและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานที่ 
ผ่านมาด�าเนินการโดยหลายหน่วยงานท�าให้ขาดความ
เป็นเอกภาพและมีความล่าช้า ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้าง
และการบริหารจัดการองค์กรด้านพลังงาน โดยก�าหนด
บทบาทให ้ชัดเจนระหว ่างหน ่วยงานด ้านนโยบาย 
หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติ โดยให้แต่ละ
ระดับมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานและ
บทบาทที่ขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านพลังงานให้สามารถสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นภายใต้ต้นทุนท่ีเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม
ความมั่นคงของประเทศทางด้านพลังงานจากการลงทุน
ด้านพลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา ความก ้าวหน ้าในการ 
ด�าเนินการ มีรายละเอียดดังน้ี (1) จัดท�าระเบียบ
กระทรวงพลังงานว่าด้วย Code of Conduct ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย หน่วยก�ากับ
ดูแล และหน่วยปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน โดยปัจจุบัน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนและกระตุ ้น 
การลงทุนประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีตกิา (Code of Conduct) เพือ่ก�าหนดบทบาทและ
หน้าที่รับผิดชอบทั้งในหน่วยงานด้านนโยบาย ก�ากับ
ดูแล และปฏิบัติ ให้มีความชัดเจน มีการจัดตั้งศูนย์
บรกิารเบด็เสรจ็ (one stop service) ด้านการก�ากบั
กิจการไฟฟ้าและกองบริหารสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลยีมตามระบบสญัญาแบ่งปันผลผลติ (PSC) 

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างได้จัดท�าร่างระเบียบฯ และ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (2) จัดตั้งกองบริหารสัญญา
และสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
เพื่อรองรับการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract 
: PSC)  และระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract 
: SC) ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามนัยมาตรา 23 แห่ง 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
และ (3) จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) ด้านกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ เพ่ือลดระยะ
เวลาและขัน้ตอนในการอนญุาตทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการลงทุน
ด้านพลังงาน ซ่ึงจะช่วยสามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
กระตุ ้ นการลงทุ นด ้ านพ ลั ง ง าน  และสนับสนุ น 
การวางแผนด้านการจัดหาพลังงานรองรับความต้องการ
ใช้พลังงานของประเทศด้วย  และปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานขององค์กรก�ากับดูแล ซ่ึงปัจจุบันส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
อยู่ระหว่างการจัดท�า MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
ขณะที่ข้ันตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่  88 ของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

478

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน10

479

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลงังาน 101001



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ ท�าให้การขับเคลื่อน
นโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร และการจัดตั้งศูนย์
บริการแบบเบ็ดเสร็จยังคงมีความท้าทายค่อนข้างสูงในระยะ 2 ปี ข้างหน้า เนื่องจากจ�าเป็นต้องถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมของ 
หน่วยงานที่จะด�าเนินการในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกับกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 เพื่อถ่ายโอนอ�านาจการ
ขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้ไปขึ้นอยู่กับส�านักงาน กกพ. ซึ่งส�านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ของบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงานฯ เพื่อรองรับบทบาทที่
เปล่ียนแปลงไปและการออกระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตและเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
อุบัติภัยในกิจการพลังงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงาน กกพ. เร่งติดตามความก้าวหน้าและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรมโยธาธิการและการผังเมือง ในการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ  เพื่อให ้
การด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
 

478

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน10

479

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน 10 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm1001



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยที�าให้การกระจาย
ข่าวสารในวงกว้างเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ขณะทีก่ารตรวจ
สอบข้อมูลและให้ข้อเท็จจริงของหน่วยงานภาครัฐอาจจะ
เป็นไปได้ช้ากว่าการเข้าถึงข่าวสารของสาธารณชน 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ท�าให้เกิดความ 
ขดัแย้งระหว่างภาครฐั ภาคธรุกจิ และภาคประชาชน ดงั
นัน้ เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัทุกภาคส่วน 
การจัดท�าฐานข ้อมูลด ้านพลังงานท่ีเป ็นระบบให ้
สาธารณชนสามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีมและมคีวามน่า
เชื่อถือ จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนและ
การแข่งขันด้านพลงังานของประเทศให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 
นอกจากนี ้ยงัจะช่วยการบรูณาการข้อมลูร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานและน�ามาใช้ตัดสินใจเชิงนโยบายด้านพลังงาน
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ด้วยเหตทุีก่ล่าวมา
ข้างต้นจึงมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน 
แห่งชาต ิ(Thailand Energy Information Center: NEIC) 
โดยน�าบทเรียนที่ดีจาก U.S. Energy Information 
Administration (EIA) มาเป็นต้นแบบในการพฒันา
 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา การจดัต้ังศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาต ิ(Thailand Energy Information Center: NEIC) 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการเพื่อจัดต้ังศูนย์ 
สารสนเทศฯ ด�าเนินการศึกษาการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการ 
ขบัเคลือ่แผนพลงังานของประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์ในการ

ให้บรกิารการเกบ็รวบรวมข้อมลูพลงังาน การบรหิารจดัการ
ข้อมลู การพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ การจดัท�าประมาณการ
แนวโน ้มและการพยากรณ์ความต ้องการพลังงาน 
ของประเทศ การจัดท�าและเผยแพร่สถิติข้อมลู และรายงาน
สถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ 
พลังงานแห่งชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การสร้างศูนย์ข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก 
รวดเร็วได ้รับความเชื่อถือเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายพร ้อมท้ัง
สามารถชี้แจงแก้ไขข้อมูลด้านพลังงานที่บิดเบือนแก่
ประชาชนเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมได ้อย ่าง 
ทันสถานการณ์

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่สามารถช้ีแจง
แก้ไขข้อมูลด้านพลังงานที่บิดเบือนแก่ประชาชนเพื่อ
ลดความขัดแย้งในสังคมได้อย่างทันสถานการณ์ และ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ด้านพลงังานในเบือ้งต้น
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ข้อมลูพลงังานแก่ภาคธุรกจิ สถาบันการศกึษาและประชาชนทัว่ไป โดยให้ NEIC เป็นศนูย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
พลงังานหลกัของประเทศ ท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เข้าใจง่าย มกีารปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยัตลอดเวลาและ
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัในทกุภาคส่วน มคีวามน่าเชือ่ถอื ทนัสมยั รวมถงึได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล ปัจจบุนัมผีลการ
ศกึษาทบทวนและรวบรวมข้อมลูด้านพลงังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการและการเชือ่มโยงข้อมลูด้านพลงังานของประเทศ รายละเอยีดข้อมลู การออกแบบ
โครงสร้างของข้อมลูท่ีสอดคล้องตามกรอบการก�ากบัดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) รวมทัง้แผนยทุธศาสตร์ 
(Strategic Plan) แผนทีน่�าทาง (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของศนูย์สารสนเทศพลงังาน
แห่งชาต ิแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาต ิและผลการศกึษาออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านข้อมลูสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) แล้ว ทัง้นี ้การรายงานผลโครงการผ่านระบบตดิตามประเมนิผล
แห่งชาต ิ (eMENSCR) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูพลังงานทดแทน 
2) โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนทีผ่ลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า
หรอืจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง และ 3) โครงการศกึษาการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศ
พลงังานแห่งชาตเิพือ่รองรบัการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขบัเคลือ่นแผนพลงังานของประเทศไทย ด�าเนนิการโดย
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติยังมีปัญหาและอุปสรรคท่ี
ท้าทาย ได้แก่ ความร่วมมอืของหน่วยงานเจ้าของข้อมลูในการ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูกลาง ซ่ึงจ�าเป็นต้องบงัคับใช้
ผ่านการปรบัปรงุกฎหมายและแนวปฏิบัตท่ีิด ีมกีารปรบัปรงุรปู
แบบข้อมลูให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ตลอดจนให้ความส�าคญักบั
การกลัน่กรองข้อมูลและการจดัท�าเนือ้หาทีป่ระชาชนเข้าใจได้
โดยง่ายเพื่อการเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ทันกับสถานการณ์และ
ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ในวงกว้าง ขณะทีป่ระเทศไทยยงัมี 
ข้อจ�ากัดด้านบุคลาการผู้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถน�าข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลงังานมาวเิคราะห์และใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการให้บรรล ุ
เป้าหมายของประเดน็การพฒันาศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ 
ควรก�าหนดให้เป็นประเด็นในเชิงนโยบายระดับชาติ โดยมีการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การจัดท�าบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลู Big Data ของ
พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นรปูแบบเดยีวกนั 2) การสร้าง
กลไกการบรหิารและกลัน่กรองข้อมลูข่าวสารด้านพลงังานร่วมกบั
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Chief Information 
Officer) ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 3) กจิกรรมด�าเนนิการ
สร้าง Branding NEIC ที่น่าเชื่อถือเพื่อการสื่อสารที่ฉับไวต่อ
ข่าวสารท่ีบดิเบอืนด้านพลงังานกจิกรรมสร้างเครอืข่ายผูเ้ช่ียวชาญ
ร่วมกบัพลงังานจงัหวดัและสือ่มวลชนและเครอืข่าย Social ด้าน
พลงังานเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าใจข้อมลูด้านพลงังานได้อย่าง
ถูกต้อง และ 4) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในอุตสาหกรรม
พลังงานและบริการสาธารณูปโภค (Analytics in Energy & 
Utilities) เป็นต้น 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 3

ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
เป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน คือ การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล อุตสาหกรรมการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กีย่วกับดา้นพลงังาน สามารถตรวจ
สอบการด�าเนินการได้ มีความโปร่งใส และมีความน่า 
เชื่อถือ ลดการขัดแย้งในหน้าท่ีหรือผลประโยชน์จากการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมท้ังก�าหนดให้มี
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและสร้างการยอมรับของภาคประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ก�าหนด
นโยบายและแผนงานในการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือให้ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ
และก�าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้า โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งต้ัง
กรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวง
พลังงานข้ึนมาท�าหน้าท่ีคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมเพ่ือ
ให้ครอบคลุมผู้แทนท้ังจากภาคการผลิต ผู้แทนในส่วนของ 
ผู้บริโภค และผู้แทนจากภาควิชาการแล้ว ปัจจุบันอยู่ใน 
ข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการของภาคประชา
สังคม ส�าหรับประเด็นของการจัดสรรค่าภาคหลวง 

คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... และ 
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง ค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลียมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวง
แร่และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(2) อบต. ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อ่ืนท่ัวประเทศ ไม่
ได้รับการจัดสรร โดยวันท่ี 17 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี
ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ส�านักงานปลัดส�านัก 
นายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทบทวน 
รายละเอียดให้ได้ข้อยุติเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

• เป้าหมาย •
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน
อย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือ 
ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก เพื่อลดข้อขัดแย้ง 
ในสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดต้ังคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของภาคประชาสังคมมีกลไกเพื่อเป ิดโอกาสให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมน�าเสนอพื้นท่ีจัดตั้งโรงไฟฟ้าได้ 
และมีการจัดสรรค่าภาคหลวงที่เหมาะสมสู่ชุมชน
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ในส่วนโครงการท่ีมีการรายงานผลผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
1) การจัดสรรค่าภาคหลวง (ส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี) 2) การปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยก�าหนดกลไกการจัดต้ังโรงไฟฟ้าท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วม (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 3) ปฏิรูปให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการใน
รูปคณะท่ีปรึกษาหรือแต่งต้ังคณะกรรมการของภาคประชาสังคม (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 4) ส่งเสริมและสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 5) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการภาคองค์กรพัฒนาเอกชน (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 6) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาคผู้ประกอบการ (ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) 7) การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน) และ 8) การด�าเนินการให้ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัด
ทรัพยากรธรรมชาติ (The Extractive Industries Transparency Initiative: EITI) (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน)

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากเป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนท่ี 
มุ่งเน้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล มีการก�าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการขัดแย้งในหน้าท่ีหรือผลประโยชน์จากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
มีความเป็นธรรมและสร้างการยอมรับของภาคประชาชน จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคนโยบายเน่ืองจาก
มีความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างขณะท่ีประเด็นเร่ืองการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากคณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นควรยกเลิกการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมให้ อบต. อ่ืนท่ัวประเทศท่ีไม่มีพ้ืนท่ีผลิต 
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ขณะท่ีแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานระบุให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงท่ีได้รับจากแหล่งปิโตรเลียม ได้แก่ 1) อบต. เทศบาล 
และ อปท. รูปแบบอ่ืน ๆ  ตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของแหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ 30 2) อบต. เทศบาล และ อปท. 
รูปแบบอ่ืน ๆ  ตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ังแห่งอ่ืน ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังของแหล่งปิโตรเลียมได้รับในอัตราร้อยละ 10 3) อบจ. ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ
แหล่งปิโตรเลียม ได้รับในอัตราร้อยละ 10 (แบ่งตามจ�านวนองค์กร องค์กรละเท่า  ๆกัน) และ 4) อบต. เทศบาล และ อปท. รูปแบบอ่ืน ๆ  
ท่ัวประเทศ ได้รับในอัตราร้อยละ 10 (แบ่งตามจ�านวนองค์กร องค์กรละเท่า ๆ  กัน) เพ่ือจัดสรรและกระจายรายได้จากแหล่งทรัพยากร
ของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม โดยค�านึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบและประชาชนท่ัวไป อันจะช่วยลดความเหล่ือมล้�าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้ง และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม จนเกิดการต่อต้าน 
การด�าเนินกิจการด้านพลังงานเพ่ือความม่ันคงของประเทศในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การจะบรรลุตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและไม่มี 
ส่วนได้เสียกับประเด็นดังกล่าวท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและเจรจาหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้สามารถผลักดันการ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังควรน�า
ประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการอย่างมีธรรมาภิบาล 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ก�าหนด
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงความเป็นไปได้ในการทบทวนข้อเสนอการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และ
ปิโตรเลียมให้ถึงชุมชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปิโตรเลียมและแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 มาตรา 76 และ
มาตรา 250 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ที่ขาดศักยภาพในการหา
รายได้และอยู่นอกแหล่งปิโตรเลียม ให้มีแหล่งรายได้เพิ่มเติม เพ่ือน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ทั่วประเทศ ตามสัดส่วนการจัดสรรค่าภาคหลวงที่เหมาะสม เป็นธรรม และค�านึงถึงประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีความเส่ียงด้านการผลิตไฟฟ้าจากการขาด
สมดุลของสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิง การบริหารก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าส�ารอง การขาดโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการผลิตเช้ือ
เพลิงไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า และข้อจ�ากัดด้านการวางแผน
กระจายแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพพ้ืนท่ี การจัดท�าแผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าจึงต้องน�าผลการศึกษาเก่ียวกับสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐาน ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า และศักยภาพ
แหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค ต้นทุนไฟฟ้ารายภาคท่ีแท้จริง 
การจัดหาและส�ารองเช้ือเพลิงท้ังระบบ ศักยภาพระบบส่ง
ไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างภาค เป็นต้น 
มาใช้วางแผนก�าหนดสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิง และก�าลังผลิต
ส�ารองท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการจัดหาเช้ือเพลิง 
ปริมาณไฟฟ้าส�ารองท่ีมากเกินไป และลดผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อม ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าท้ังระบบ
และมีการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงคร้ัง
ท่ี 1 (PDP2018 Rev.1) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยสาระส�าคัญ
ของแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ท่ีเปล่ียนไป 

จากแผนเดิม และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการปรับปรุง
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานในประเด็นต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ อาทิ การก�าหนด
สัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีสมดุลและความเส่ียงของการจัดหาเช้ือเพลิง 
ท้ังระบบ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของประเทศใน
การผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมการกระจายระบบ
ผลิตไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพท่ีมี 
รายละเอียดแยกตามภูมิภาค การจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ 
ขยะชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ  อย่างไรก็ตาม 
แผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ยังไม่ได้มีการศึกษาและ
จัดท�าแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความม่ันคงของ
ระบบไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางซ้ือขายไฟฟ้า 
(Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเช่ือมโยงกับระบบ
จ�าหน่าย เพ่ือให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

โครงสร้างแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ที่ค�านึงถึง
ศกัยภาพเชือ้เพลงิและโครงสร้างพืน้ฐานทีม่อียูใ่นแต่ละ
พืน้ที ่และมีความทนัสมยัรองรบัเทคโนโลยรีะบบไฟฟา้
ในอนาคต 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประกาศใช ้แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าตาม
แนวคิดใหม่ท่ีค�านึงถึงศักยภาพเช้ือเพลิง โครงสร้าง
พื้นฐาน ความมั่นคงเชิงพื้นที่  ก�าลังผลิตส�ารอง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุล และ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่เหมาะสมรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้แล้วเสร็จ

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ตั้งแต่ต้นปี 
2563 เป็นต้นมาประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้ทัง้ภาคครวัเรอืน ภาคธรุกจิ 
และภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ซ่ึงส่งผลต่อ 
ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
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โดยคาดว่าค่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของปี 2563 เร่ิมต�า่กว่าปี 2562อย่างมนัียส�าคญัในเดือนเมษายน (ต�า่กว่าประมาณ 
2,847 เมกะวัตต์) ประกอบกับการระบาดของโรคได้แพร่กระจายไปทกุภมูภิาคทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศคูค้่าทีส่�าคัญของไทย 
อาท ิจนี สหรฐัอเมรกิา และประเทศในโซนยโุรป ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิทัง้ของโลก และประเทศไทย โดยอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟปูระเทศและระบบเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า 1 - 2 ปี โดยสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าและก�าลงัการผลติไฟฟ้า รวมถงึปรมิาณส�ารองเพือ่ความมัน่คงทีเ่หมาะสมตามแผน PDP2018 ฉบบั
ปรบัปรงุคร้ังที ่1 อย่างมนียัส�าคญั ในขณะท่ีแผน PDP2018 ฉบบัปรบัปรงุคร้ังที ่1 ได้ก�าหนดให้มกีารพฒันาพลงังานทางเลอืกใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�า้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ (Hydro-Floating Solar Hybrid Project) ตามเขือ่น
ต่าง ๆ  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่จะเริม่ด�าเนนิการในส่วนโครงการน�าร่อง 2 โครงการ ในพืน้ทีเ่ขือ่นสรินิธร 
45 เมกะวตัต์ และท่ีเข่ือนอบุลรตัน์ ก�าลงัการผลติ 24 เมกะวตัต์ มแีผนจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ในปี 2563 และ 2566 
ตามล�าดบั และมแีผนการลงทุนในส่วนท่ีเหลอืท้ังหมด (9 เข่ือน 16 โครงการ) และคาดว่าจะท�าให้มีก�าลงัผลติในพืน้ทีท่ี่มคีวาม
มัน่คงทางพลงังานอยูแ่ล้ว เพิม่ขึน้รวม 2,725 เมกะวตัต์ (MW) ซึง่จะท�าให้เป็นภาระต่อต้นทนุค่าไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม  
นอกจากน้ี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายด้านพลังงานของประเทศยังไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยพีลังงานทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อาทิ การจัดเก็บข้อมลูการผลติและ
การใช้ไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ยงัขาดระเบยีบรองรบั  โครงสร้างพืน้ฐานยงัไม่รองรับการตดิตัง้ระบบ Quick Charge 
ส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า486
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน และส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ควรร่วมกัน
พิจารณาทบทวนค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและก�าลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึงปริมาณส�ารองเพ่ือความม่ันคงท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมท้ังน�าผลการศึกษาตามแนวทางของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดท�าแผน PDP อาทิ 1) หลักการและแนวทางการก�าหนดก�าลังผลิตส�ารองของประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาศักยภาพเช้ือเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือก�าหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีสมดุลและความเส่ียงของ
การจัดหาเช้ือเพลิงท้ังระบบ 2) ทบทวนข้อมูลระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือความม่ันคงและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าของ 3 การ
ไฟฟ้า ซ่ึงได้ด�าเนินศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต 
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) แล้วเสร็จเม่ือเดือน ธันวาคม 2562 และ 3) การผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ของผู้ใช้ไฟฟ้า (Prosumer) ซ่ึงส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานท่ีเหมาะสมส�าหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer แล้วเสร็จเม่ือเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปประกอบการจัดท�าแผน PDP2022 เพ่ือให้แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ตามแนวคิดใหม่ ช่วยให้ภาคการผลิตไฟฟ้าสอดคล้องกับศักยภาพเช้ือเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน ความม่ันคงเชิงพ้ืนท่ี รวมถึงสามารถ
บริหารอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมให้อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะยาว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

ส่งเสริมกิจการไฟฟา้
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

ส่งเสริมกิจการไฟฟา้
เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานและรปู
แบบธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็ ท�าให้พฤตกิรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าเปลีย่นแปลงไป 
อีกทั้งยังท�าให้ผู ้ประกอบการและชุมชนสามารถผลิต
ไฟฟ้าใช้เองได้ในต้นทุนท่ีต�่ากว่าภาครัฐ มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน 
ส่งผลให้โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าแบบระบบรวมศูนย์และ
นโยบายผู้ซื้อไฟฟ้ารายเดียวอาจไม่เหมาะสมกับบริบท
การพัฒนาพลังงานของประเทศในอนาคต ภาครัฐจึงควร
เร่งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
การแข่งขันภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและคงไว้ซึ่งความม่ันคง โดยสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายใน
ชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะลดภาระงบประมาณมา 
สนับสนุนเป็นพิเศษ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พร้อมท้ังควรก�าหนด
นโยบาย และมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
กิ จ ก า ร ไฟฟ ้ า ขอ ง ไทย ให ้ เ หม า ะสมสอดคล ้ อ ง 
กับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) มมีตเิห็น
ชอบให้ผ่อนปรนนโยบายโครงสร้างกจิการไฟฟ้าส�าหรบัผูเ้ข้า
ร ่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมา 
สนบัสนนุการให้บรกิารด้านพลงังาน (Energy Regulatory 
Commission Sandbox : ERC Sandbox) ไม่เกิน 50 
เมกะวตัต์  ไม่เกนิ 2 ปี โดยผูร่้วมโครงการจะไม่ได้รับก�าไรเชงิ
การค้าจากการด�าเนนิโครงการ โดยมโีครงการทีส่�าคัญ อาทิ 
นวัตกรรมซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกันแบบ Peer-to-Peer 
Energy Trading & Bilateral Trading นวตักรรมบรหิาร
จดัการพลงังานในพืน้ทีข่นาดเลก็แบบครบวงจร (Microgrid) 
และนวตักรรมแบตเตอรีก่กัเกบ็พลงังาน (Battery Storage) 
เป็นต้น นอกจากนี ้กระทรวงพลงังานได้ด�าเนนิการศึกษา
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ 
ใช้เอง (Prosumer) แล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิ
โครงการศกึษาการส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะท�าให้กระทรวงพลังงานมีทิศทางการ
ปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าทีเ่อือ้ให้เกดิการแข่งขนัจากการ
ผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบท 
การพฒันาพลงังานในอนาคต 

• เป้าหมาย •
กิจการไฟฟ้ามีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม และ
ก�าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแนวโน้มการผลิตโดยผู้บริโภค (Prosumer) และ
ประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับการเปิดให้ใช้และ
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้าตามนโยบายก�าหนด 
มีการประกาศระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรี
ที่ ใช ้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับ 
ครัวเรือน และมีแนวทางส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (Roadmap) ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานด้านการก�ากบัและด้านนโยบายพลงังานยงัขาดความชดัเจนในการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์การก�ากบั การเปิดให้ใช้และเชือ่มต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ่ือรองรับการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการไฟฟ้า 
ส่งผลให้การจดัท�าระเบยีบและกฎเกณฑ์อนญุาตให้บคุคลทีส่าม (Third Party Access -TPA) สามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย และส่งเสรมิกจิการจ�าหน่าย (Retail) ได้รวมทัง้การจดัท�าระเบยีบการส่งเสรมิกจิการ
ไฟฟ้าเสรทีีใ่ช้พลงังานทดแทนในระดับชุมชนและระดบัครวัเรอืนเพือ่ปรบัปรงุ Grid code และข้อบงัคบัสามการไฟฟ้าทีย่งัไม่มี
การด�าเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรม ท�าให้กจิการไฟฟ้าของไทยยงัไม่สามารถรองรบัการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกนั (Peer to Peer) 
และยังไม่มีการก�าหนดอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า (Wheeling Charge) ที่ชัดเจน ท�าให้ 
การด�าเนินการตามแนวทางภายใต้แผนปฏิรูปในประเด็นนี้ในภาพรวมจึงมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายค่อนข้าง ทั้งนี้ 
ในด้านการศึกษาเพือ่เสนอแนะรปูแบบโครงสร้างกจิการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตเิพือ่เพิม่การแข่งขนั (Roadmap) คาดว่าจะ
แล้วเสรจ็ไตรมาส 1 ของปี 2564 ก่อนเสนอ กพช.เพือ่พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กระทรวงพลงังาน โดยส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ส�านกังานก�ากบักจิการ
พลงังาน และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ควรร่วมกันปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบส่งเสรมิกจิการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนัที่
สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนในชมุชนและครัวเรือนตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีภายใต้เงือ่นไขและรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย 
ไม่ก่อให้เกดิภาระแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าในระบบท่ีมากเกนิความจ�าเป็น โดยควรส่งเสรมิโรงไฟฟ้าชมุชนตามศกัยภาพของเชือ้เพลงิ
และโครงสร้างพืน้ฐานเชงิพืน้ที ่โดยมุง่เน้นรปูแบบการผลติเพือ่ใช้ภายในพืน้ทีเ่ป็นหลกั (self-consumption) เหลอืจงึขาย
เข้าระบบควบคูก่นักบัการส่งเสรมิให้มกีารใช้ระบบกกัเกบ็พลังงานภายใต้รูปแบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบเสถียร (Firm/Semi 
Firm) เพือ่ช่วยเสรมิความมัน่คงให้กับระบบ  ปรบัโครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและก�าหนดหลกัเกณฑ์
การอดุหนนุเฉพาะกลุม่เท่าทีจ่�าเป็นอย่างชดัเจนและเหมาะสม ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาแพลตฟอร์มตลาดกลางซือ้
ขายพลงังานไฟฟ้าแห่งชาตแิละจดัท�าแผนทีน่�าทางดิจทิลัการไฟฟ้าแห่งชาติ  พร้อมทัง้เสนอแนะรปูแบบการปรบัปรงุ
โครงสร้างตลาดและกจิการไฟฟ้าทัง้ระบบในระยะต่าง ๆ เพือ่รองรบัรปูแบบกจิการไฟฟ้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมีความเชือ่มัน่ในการลงทนุและเตรียมความพร้อมส�าหรับสภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
เป็นขัน้ตอนในอนาคต โดยค�านงึถงึผลกระทบทีอ่าจส่งผลต่อประชาชนเป็นล�าดบัแรก 490
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันการก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้าน
ไฟฟ้าอยู่ภายใต้สังกัดการก�ากับดูแลของ 2 กระทรวง 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
สังกัดกระทรวงพลังงาน ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สังกัด
กระทรวงมหาดไทย การวางแผนบริหารจัดการและการ 
วางแผนการลงทุนจึ ง เป็นลักษณะต่างคนต่ างท� า 
ขณะท่ีรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีด้านพลังงานมี
การเปลี่ยนแปลงไป การก�ากับดูแลเพ่ือบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและความมั่นคงด้านพลังงานจึงจ�าเป็นต้อง
มีการวางแผนในภาพรวมท้ังด้านนโยบาย การด�าเนินงาน 
การลงทุนและการใช้โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การ 
ขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านไฟฟ้าสอดคล้องกับบริบท
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ ลดความซ้�าซ้อนในการลงทุน เพ่ือช่วย
ลดภาระต้นทุนค่าพลังงานให้กับประชาชน อย่างไรก็ดี 
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ที่ก�าหนดเป้าหมายให้มีการบูรณาการหน่วยงานกิจการ
ไฟฟ้า โดยการโอนย้าย กฟน. และ กฟภ. จากกระทรวง
มหาดไทยให้มาอยู่ภายใต้สังกัดการก�ากับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน เป็นประเด็นที่อาจเป็นไปได้ยาก 
ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องมีการปรับแนวทางด�าเนินการโดยให้
มีการจัดแผนบูรณาการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศร่วมกันแทน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการหารือเก่ียวกับการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า ต่อกรณีการ 
โอนย้าย กฟภ. และ กฟน. มาสังกัดกระทรวงพลังงาน 
เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสีย และมุมมอง
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แนวทางการด�าเนินการ โดยให้กระทรวงพลังงานร่วม
กับกระทรวงมหาดไทย และ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. 
กฟน. และ กฟภ. ร่วมกันพิจารณาจัดท�าแผนบูรณาการ 
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ท้ังการผลิต 
ระบบส่ง ระบบจ�าหน่าย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยังไม่ได้ข้อยุติ

ประเด็นท้าทายที ่ส ่ งผลต่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
การบูรณาการหน่วยงานกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการไฟฟ้า โดยการโอนย้ายกฟน. และ กฟภ. 
ให้มาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายท่ีส�าคัญต่อความส�าเร็จตามเป้าหมาย เน่ืองจาก
ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กฟน. และ กฟภ. 
ยังมีบทบาทส�าคัญเชิงพ้ืนท่ีและชุมชน ขณะท่ีแนวทางการ 
บูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ของท้ัง 3 การไฟฟ้า ปัจจุบันมีส�านักงานก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) และส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท�าหน้าที่พิจารณาอยู่ 
อย่างไรก็ ดี  แนวทางการการบูรณาการการลงทุน
พัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นแนวทางที่น่าจะมีความเป็นไปได้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

ปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารกิจการไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
บรูณาการหนว่ยงานกจิการไฟฟา้เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการไฟฟ้าและการลงทุนของประเทศ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีแผนบูรณาการการด�าเนินงานและการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี
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และอาจด�าเนนิการไดง้า่ยกวา่แนวทางการโอนยา้ย กฟน. และ กฟภ. ใหม้าอยูภ่ายใตส้งักดักระทรวงพลงังานหากสามารถ
จัดท�าแนวทางการบูรณาการแผนการลงทุนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ โดยอ�านาจบริหารจัดการภายใต้แนวทาง 
ยังอยู่ภายใต้สังกัดเดิม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งจัดท�ากระบวนการเพ่ือจัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ในระยะ 5 ปี และเสนอแผนต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฟผ. กฟน. กฟภ. ส�านักงาน 
กกพ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สคร. สศช. และส�านักงบประมาณ ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และการลงทุนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชนตามเป้าหมายของแผนได้ต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ก๊าซธรรมชาติได ้เข ้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วย 
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเนื่องจากช่วยให้
ต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคา
น�้ามันในตลาดโลกและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
น้อยกว่าการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอื่น ส่งผลให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได ้แก ่ การจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการน�าก๊าซ
ธรรมชาติมาใช ้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า 
อุตสาหกรรม และการขนส่ง มีความส�าคัญต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้ังแต่
เดือนธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มี
การจัดหาก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการ
หยุดชะงัก ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้สิทธิ
เป็นผู ้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต การจัดการแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติอื่น ๆ และการจัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้ก๊าซในภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคขนส่ง การส ่งเสริมการแข ่งขันธุรกิจก ๊าซ
ธรรมชาติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Hub) เพ่ือให้การใช้
ประโยชน ์จากการก ๊ าซธรรมชาติ เป ็น ไปอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติโดย
เฉพาะการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub มี
ประเด็นส�าคัญที่ต ้องด�าเนินการ คือ การปรับปรุง
โครงสร้างก๊าซธรรมชาติและการก�ากับดูแล เพ่ือเพิ่มการ
แข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ด้วยการ
เร่งรัดทดสอบข้อก�าหนดเกี่ยวกับการให้บริการสถานี 
LNG แก่บุคคลท่ี 3 และการเชื่อมต่อ เพ่ือผลักดันให้เกิด
ศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทย

การด�าเนินการที่ผ ่านมา รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
พลังงานได้ลงนามสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผล
ผลิตแล ้ว และอยู ่ระหว ่างติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และ 
G2/61 เพื่อน�ามาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ ส�าหรับความคืบ
หน้าของแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ได้ด�าเนินการน�าเข้า LNG จ�านวน 2 ล�าเรือ ซึ่งจากการ
ประเมินผลพบว่าราคา LNG ที่ กฟผ. จัดหามีราคาต�่ากว่า
ราคาก๊าซธรรมชาติที่จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าในระบบ
ของประเทศ (Pool Gas) ส่งผลให้มูลค่าเชื้อเพลิงลดลง 
และมีผลให้ค่า Ft ลดลงเฉลี่ยประมาณ 0.56 สตางค์ 
ในด้านการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub บริษัท 
ปตท. ได ้ท� าการศึกษาแล ้ว เสร็จและได ้น� า เสนอ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศเพือ่เพิม่
การแข่งขัน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจการค้าด้านก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ 
(Trading Nation)
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ต่อคณะอนุกรรมการด้านปิโตรเลียม และคณะท�างานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงานแล้ว โดยขณะนี้ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(ส�านักงาน กกพ.) อยู่ระหว่างเสนออนุกรรมการด�าเนินโครงการ ERC Sandbox นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัด
ท�าโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มการแข่งขันและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถด�าเนินธุรกิจการค้าด้านก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ 
ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น LNG Hub ซ่ึงมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ�านวนมากท่ีอาจเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการด�าเนินการที่ต้องได้รับการแก้ไข อาทิ กฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบียบต่าง ๆ และมาตรการด้านภาษี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงาน กกพ. ควรเร่งด�าเนินโครงการ ERC Sandbox เพ่ือให้ได้ผลการ
ทดสอบโดยเร็ว และสรุปเป็นผลการด�าเนินงาน รวมทั้งข้อจ�ากัด ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อน�ามาใช้
ประกอบในการจัดท�านโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติที่ประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้มี
ราคาถูกลงและประชาชนได้รับประโยชน์จากการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศได้ก�าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(New S-Curve) ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ผ่านโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการสร้างฐานการผลิต
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็ก
ทรอนิกส ์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์ เพื่ อ
อุตสาหกรรม เป็นต้น และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
เคมีและพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและมีมูลค่าสูงขึ้น 
แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทย และน�ามาผลิตเป็น
วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผล 
ต่อเนื่องให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน  อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดของทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติในอ ่าวไทยก�าลังลดลง ขณะที่ความ
ต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจากปิโตรเคมี
เกรดธรรมดาไปสู ่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากข้ึน ประเทศไทยจังจ�าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรักษาฐานเดิมและรองรับต่อ
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ระยะ 4 ซึ่งการพัฒนาและขยายก�าลังการผลิต
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจข้อจ�ากัดหลายประการ 
ที่ส�าคัญเช ่น ปัญหาการขาดผู ้ประกอบการแปรรูป
พลาสติก ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาผังเมือง และ
ปัญหาด้านการขนส่ง เป็นต้น ท�าให้ในการด�าเนินการต้อง
มีการศึกษาอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้
ส�าเร็จตามเป้าหมาย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ 4

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ 4

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่  4 
เพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจเดิมและสามารถต่อย
อดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New S-Curve products for 
Thailand 4.0) ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโลก
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อศึกษา
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งรวมถึงปัญหา ข้อจ�ากัด และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ยังคงเป็นประเด็นปัญหาและข้อจ�ากัดท่ีจะมีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ 1) ขาดผู้แปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกท่ีมีมูลค่าสูง 2) ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติกคงรูป 3) วัตถุดิบจากก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงและส่งผลให้อุตสาหกรรมปลายน�้าต้องน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
4) พ้ืนที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกมีข้อจ�ากัดในการขยายก�าลังการผลิตจากข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรน�้าในภาคอุตสาหกรรม 5) ปัญหาด้านผังเมือง และ 6) ข้อจ�ากัดของการขนส่ง ได้แก่ ปริมาณการจราจรทาง
ถนนมีความหนาแน่นและไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายการขนส่งด้วยระบบราง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เร่งด�าเนินการศึกษาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว เพื่อน�าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในกาวางแผนด�าเนินการหรือแผนการลงทุนต่อไป รวมทั้งประสาน
หารือกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อวางกรอบแนวทางในการส่งเสริม
การพัฒนาและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการ
ส่งเสริมให้ปลูกไปยังกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ และเปิดรับ
สมัครผู ้ เข ้าร ่วมโครงการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผลิต 
เชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ิมเติม รวมทั้งด�าเนินการศึกษา
แนวทางการเพิ่ม Plant Factor ของโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว
เสร็จ เพื่อเตรียมรองรับต่อการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลไม ้
โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนภายใน
ประเทศ จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน ช่วยลดการน�าเข้า และกระจายแหล่งเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าตามศักยภาพเชิงพื้นที่ของประเทศ 
โดยน�าวัสดุที่ เหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็น 
เช้ือเพลิง การส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นอกจะเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังจะ
เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มข้ึนด้วย ดังนั้นการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในระดับชุมชนให้ประสบผล
ส�าเร็จ จ�าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
มีการจัดท�าราคากลางมาตรฐานในการรับซื้อขายไฟฟ้าที่
ชัดเจน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับ
โรงไฟฟา้ชีวมวล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้
โตเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างพืช
เศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับ
ชุมชน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีคู่มือบริหารจัดการ มาตรฐานราคาและคุณภาพ 
เชื้อเพลิงไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และก�าหนด
แนวทางการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็วในอนาคต
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ระเบียบในการซื้อขายไฟฟ้าที่ต้องรอความชัดเจนของนโยบาย 
การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาแบบ Non-firm มาเป็นแบบ Firm ก่อน จึงจะสามารถจัดท�าเป็นระเบียบมาตรฐานได้ 
ประกอบกับขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งส่วนหนึ่งจะใช้ไม้โตเร็วเป็นเชื้อเพลิง
ด้วย ซึ่งอาจกระทบต่อแผนการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน 
กกพ.) ควรเร่งหาข้อยุติรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และในการด�าเนิน
การควรประสานกับการด�าเนินนโยบายเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างใก้ลชิด เพื่อให้การวางแผนใน
การด�าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้เตรียม
แนวทางในการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน 
โดยได้ก�าหนดเป้าหมายในการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ไว้ในแผน AEDP 2015 โดยก�าหนดเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
500 MW เป็น 900 MW หรือเพิ่มขึ้นอีก 400 MW และ
เห็นชอบโครงการก�าจัดขยะด้วยการน�ามาผลิตไฟฟ้าของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว จ�านวน 
20 แห่ง ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 191.8 MW เสนอขาย
แล้ว 172.32 MW และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติโครงการเพิ่มเติม

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของสังคมไทยที่มี
ผลกระทบต ่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อมจากสถิติพบว่า และมีแนวโน้มว่าขยะจะเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี จากสถิติคนไทยมีการทิ้งขยะเป็นปริมาณสูง
ถึง 76,520 ตัน/วัน ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกัน 
จัดท�าแนวทางเพื่อให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
ระหว่างทาง และปลายทาง ก่อนน�าไปก�าจัดโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ หรือน�ากลับ
มาใช้ใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ 
รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้ท�าการศึกษาเก่ียวกับการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาด้านขยะของ
ประเทศ และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้า ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดเก็บและบริหารจัดการก�าจัด
ขยะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ งจะต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจถึงความส�าคัญและ
กระบวนในการน�าขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการ
ส่งเสริมให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรค
ในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อ
เพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แก้ปัญหาด้านขยะ สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
ปรับปรุงขั้นตอนการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน
โครงการพลังงานขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
มีการจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการน�าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 
รวมทั้งเสนอทางเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การก�าจัดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากหน้าที่ในการจัดเก็บและบริหารจัดการก�าจัดขยะเป็น 
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะน�าขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาขยะให้ส�าเร็จได้
จึงจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น นอกจากน้ีประเด็นเร่ืองหลักเกณฑ์ และอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่จูงใจในการให้ความร่วมมือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานควรประสานการท�างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการ
สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ได้รับทราบถึงความส�าคัญ
ของเร่ืองดังกล่าว เพื่อให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการจัดการขยะส�าหรับน�ามาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า รวมทั้งกระทรวงพลังงานควรเร่งประสานกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
 ในการก�าหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์/เงื่อนไข และอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะให้ชัดเจน
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ป ี2562 •ป ี2563 •

การด�าเนินการที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแผน
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยมีโครงการท่ีมีการ
รายงานผลผ ่านระบบติดตามประเมินผลแห ่งชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมใน
เรื่องนี้ อาทิ 1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ ส�าหรับใช้งานในสถานี
ต�ารวจ 540 แห่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้
รับงบประมาณแล้วจ�านวน 60 แห่ง 2) ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนโซลาร์รูฟท๊อป ของกระทรวงแรงงาน 
3) PEA Solar Hero Application ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 4) โครงการทบทวนแผนอนุรักษ ์พลังงาน 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (พ.ศ.2561-2580) ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 5) โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และ 6) ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์พร้อมระบบ
บริหารจัดการพลังงานของกรมสรรพสามิต กระทรวง 
การคลัง เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,669 
พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ข้อมูล ณ ปี 2661) คิดเป็น
ร้อยละ 9.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน
ทุกภาคส่วน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
และการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งพลังงานแสง
อาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการ
ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 
10 ปี รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องดังกล่าวโดยถือ
เป ็นนโยบายที่ส�าคัญที่แถลงไว ้ต ่อรัฐสภาเมื่อวันที ่
25 กรกฎาคม 2562 ในการท่ีจะสนับสนุนการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิง
ในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนรวม
ในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน อย่างไรก็ดี 
การส่งเสริมให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีได้อย่าง
แพร่หลายจ�าเป็นต้องมีกฎหมาย และระเบียบรองรับ 
ที่ชัดเจน

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่11

การส่งเสริมการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟส่วนที่เหลือสามารถขาย
ให้เอกชนและหน่วยงานได้ ไม่จ�ากัดปริมาณไม่จ�ากัด
เวลาในการสมัคร และไม่เกิดภาระกับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าและต้นทุนไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี 
ออกข้อก�าหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อ การใช้บริการ 
และการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการ
ก�าหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อที่
เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้มีการก�าหนดระเบยีบ
และมาตรการการส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ลติจากโซลาร์รฟูและน�ากลับมาใช้ใหม่
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อรองรับการด�าเนิน
การเรื่องโซลาร์รูฟเสรี ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดย
ได้มีการพิจารณาระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีและมีมติว่าการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานยังไม่มีความชัดเจนจากภาคนโยบาย และเห็นว่าควรมีการก�าหนดนโยบายและรายะเอียดให้ชัดเจนก่อน
จึงจะด�าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ควรเร่งด�าเนินการเสนอเรื่อง
การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กบง.) เพื่อให้มีการก�าหนดนโยบายที่
ชัดเจน และสามารถด�าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ รวมทั้งประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการตามแผนปฏิรูปพลังงาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบัน (ณ ปี 2563) คาดว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งประมาณร้อยละ 37 
ของการใช ้พลังงานทั้งหมด เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 
เล็กน้อย (เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.75) ทั้งนี้จากการที่ภาค
รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ท�าให้ช่วยลด
ความผันผวนของค่าเชื้อเพลิง และช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกจิของภาคการเกษตร ด้วยการน�าผลผลติทางการเกษตร

มาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไบโอดีเซล และ
เอทานอล เพ่ือทดแทนการใช้น�้ามันดีเซลและเบนซิน 
ประกอบกับผู้ใช้รถมีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้ในยาน
พาหนะเป็นก๊าซ Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
ก๊าซ Natural Gas for Vehicle (NGV) และพลังงาน
ไฟฟ้า ท�าให้โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง 
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่12

ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงาน
ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประเทศไทยมีกรอบโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่งที่เหมาะสม เพื่อก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ 
โรงกล่ัน และยานยนต์ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบและผู ้ที่ เกี่ยวข้องสามารถจัดหาและ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกรอบในการก�าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่ง และปรบัปรงุแผนพลังงานทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิแผน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ 
แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) 
ด้านโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
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อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของชนิดเชื้อเพลิงใน 
ภาคขนส ่งอาจก ่อให ้ เกิดต ้นทุนการผลิตที่ เพิ่มขึ้น 
จึงจ�าเป ็นต ้องก�าหนดโครงสร ้างการใช ้พลังงานใน 
ภาคขนส่งที่เหมาะสม ซึ่งในปีที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน
ได้ด�าเนินการปรับประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิง 
(BAU) ให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบัน และ 
ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) 
และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) 
โดยส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามัน 
แก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึงการลดการอุดหนุนราคาก๊าซ 
LPG และก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง

การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอ
แผน AEDP 2018 ต่อคณะรัฐมนตร ีโดยคณะรฐัมนตรไีด้มี
มตริบัทราบแผนดงักล่าวเมือ่วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 โดย
ตามแผน AEDP 2018 ก�าหนดให้น�้ามัน B10 เป็น 
น�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล และ E20 เป็นน�้ามันฐาน
ส�าหรับกลุ่มเบนซนิ และกรมธรุกจิพลงังานก�าหนดให้ผูค้้า
น�้ามันทุกรายเปลี่ยนชื่อน�้ามันดีเซล B10 เป็นน�้ามันดีเซล
เกรดมาตรฐานและให้เรยีกชือ่ว่า “น�า้มนัดเีซล” ในขณะที่
น�า้มนัดเีซลทีใ่ช้อยูใ่ห้เรยีกชือ่เป็น “น�า้มนัดเีซล B7” โดยมี
ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563ส�าหรับ Oil Plan 
2018ได้น�าเสนอปลัดกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบ 
ในหลกัการแล้ว เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2563 ซ่ึงกระทรวง
พลังงานจะได้น�าไปรวมไว้ในแผนแม่บทพลังงานแห่งชาติ
และขบัเคลือ่นตามแผนแม่บทต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การจัด
ท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนบริหาร
จัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) จะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกัน เพ่ือใช้ในการก�าหนด
โครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งของประเทศ และ
วางแนวนโยบายด้านการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะท�าให้หน่วยงานและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องสามารถก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการได้
อย ่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการปรับ
โครงสร้างดังกล่าว และวางแผนบริหารจัดการในกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกันตลอดห่วงโช่อุปทานได้ รวมถึงภาครัฐต้อง
มีการสร้างความเชื่อมั่นในความต่อเนื่องของนโยบายแก่ 
ผู้ประกอบการโรงกลั่น ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ค้าน�้ามัน 
และเกษตรกร โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างความ
ยอมรับแก่ผู้ผลิตรถยนต์ในมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิง
เหลวน�้ามันดีเซล B10 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน
ควรเร่งประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันและ
ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพตามแผน AEDP 2018 
โดยเฉพาะการปรับ E20 ให้เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่ม
เบนซิน เพ่ือให้การขับเคล่ือนต่อเนื่อง เนื่องจากได้มีการ
ด�าเนินการปรับ B10 เป็นน�้ามันฐานส�าหรับกลุ่มดีเซล 
รวมทั้งเร่งด�าเนินการในส่วนของ Oil Plan เพื่อให้มี
แนวทางด�าเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผน
บริหารจัดการพลังงานด้านอื่น ๆ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับ
กระทรวงอุ ตสาหกรรม  สภาอุ ตสาหกรรมแห ่ ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปฯ ที่ส�าคัญ อาทิ 1) การ
ศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้
กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว มีการด�าเนินการ
เพ่ือน�าร ่องการก�าหนดหลักปฏิบัติให ้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท และน�ามาก�าหนดเป็นหลัก
ปฏิบัติมาตรฐานท่ีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทต้องด�าเนิน
การในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแต่ละระดับ 
โดยมีจ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 51 ราย 
จาก 7 ประเภทอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาประสิทธิภาพ
หม้อไอน�้าส�าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยมี โรงงานท่ีผ ่ านเกณฑ ์และถูกคัด เ ลือกทั้ งสิ้ น 
32 โรงงาน และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน�้า
ส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการคัดเลือกโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลขนาดเล็กมากจ�านวน 10 โรงไฟฟ้า เข้าร่วม
โครงการ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากข้อมูลในเดือนธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วประเทศประมาณ 138,000 โรงงาน 
มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงสุดเป็นล�าดับที่ 2 รองจาก
ภาคการขนส่ง ภาครัฐโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
พลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกันจัดท�า
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ 
ภาคอุตสาหกรรม ที่ส�าคัญเช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หม้อน�้า (Smart Boilers) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบไอน�้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากภาคอุตสาหกรรม ส�าหรับการด�าเนินการท่ีผ่านมา
การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวได้มีการด�าเนินการร่วมกัน
ระหว่าง 2 กระทรวง ท�าให้ผลการด�าเนินงานเป็น 
ที่น่าพอใจในระดับหน่ึง โดยในปี 2561 มีโครงการที่ร่วม
กันด�าเนินการได้ 7 โครงการ มีผลประหยัดเกิดขึ้น 37.11 
ktoe และปี 2562 มีการด�าเนินโครงการ 5 โครงการ 
มีผลประหยัด 20.562 ktoe และขณะนี้อยู ่ระหว่าง
ด�าเนินการอีก 5 โครงการ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การ เพิ่ มประสิทธิภาพในการใช้พลั ง งานภาค
อุตสาหกรรม

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และต้นทุนในการผลิตของ
ผู้ประกอบการ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด และถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการท�างานท่ีต้องประสานระหว่างหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานมีกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับเป็นของคนตนเอง นอกจากนั้น การท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานปัจจัยด้านข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีต้องมีช่องทางในการแชร์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและไม่เกิดการซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมควรร่วมกันก�าหนดกรอบทิศทาง
ในการวางแผนการท�างานตามภารกิจและขอบเขตของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน รวมทั้งผลักดันให้มีการบูรณาการ
ข้อมูลโดยการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงาน มีฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
ในการวางแผนด�าเนินงาน รวมทั้งอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยอื่นในอนาคตด้วย 
เพื่อให้การปฏิรูปประสบผลส�าเร็จได้มากยิ่งขึ้น

506

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน10

507

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน 10 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm1013



การด�าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอ
กฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่ผ ่านการตรวจ
พิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ 
คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกฎ
กระทรวงดังกล่าวเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และ 
ได้ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
(Building Energy Code: BEC) ในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 โดยบทเฉพาะกาล 
ระบุให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้  1) อาคารพื้นที่มากกว่า 
10,000 ตร.ม. ด�า เนินการทันที  2) อาคารพ้ืนท่ี 
5,000 - 10,000 ตร.ม. เร่ิมอีก 1 ปี (หรือเร่ิมวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2564) และ 3) อาคารพื้นที่ 2,000-
5,000 ตร.ม. เริ่มอีก 2 ปี (หรือเริ่มวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2565) นอกจากนี้ได้มีการจัดท�าแผน/โครงการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงาน
ผ ่านระบบติดตามและประเมินผลแห ่งชาติ  เช ่น 
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการติดฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร : อาคารเบอร์ 5 
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุง
อาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน 
โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร 
ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero building เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุอาคาร หรืออุปกรณ์
แสงสว่างและอ�านวยความสะดวกในอาคารที่ผ่านมา 
ไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานท�าให้ต้อง 
มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อพื้นท่ีและการบ�ารุงรักษาสูง
และมีการสูญเสียพลังงานอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ท�าให้ต้องการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงานเพื่อออกมาบังคับใช้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอาคาร โดยปีที ่
ผ่านมากระทรวงพลังงานได้จัดท�าร ่างกฎกระทรวง
ก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ
ในหลักการแล ้วแต ่ต ้องรอการตรวจพิจารณาจาก
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะบังคับใช้ต่อ
ไปได ้ ซ่ึงภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช ้แล ้ว 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เ ก่ียวข้องให้สอดคล้องและรองรับต่อการ
ด�าเนินการตามกฎกระทรวงต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code: BEC) 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก า ร ใ ช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น อ า ค า ร 
ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
มีการส่งเสริมใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด้านพลังงาน (BEC) ภายในประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
แนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในภายหลัง อาทิ การประสานงานร่วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการน�ากฎกระทรวงฯ 
มาเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการประสานกับคณะ
กรรมการควบคุมอาคาร และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือขอความเห็นชอบให้น�ากฎกระทรวงฯ มาบังคับใช้ด้วย 
นอกจากนี้ องค์ความรู้ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ BEC ก็เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จต่อการ
อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
กระทรวงพลังงานควรด�าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
จัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร 
อาท ิผูอ้อกแบบ สถาปนกิ และวศิวกร 
รวมทัง้บคุลากรท้องถิน่ทัว่ประเทศให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินการ
ตามกฎกระทรวงฯ และหน่วยงานที่
เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง โ ดย เ ฉพาะกระทรว ง
มหาดไทยซึง่มกีฎหมายทีใ่ช้บงัคบัเกีย่ว
กับอาคารควรเร่งพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องและรองรับต่อการด�าเนิน
การตามกฎกระทรวงดงักล่าว

508

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน10

509

แผนการปฏรูิปประเทศด้านพลงังาน 10 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm1014



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 
ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการลดการใช้พลังงาน 
เพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภค 
(เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น) และน�างบประมาณไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข 
เป็นต้น รวมถึงก�าหนดบทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู ้น�าด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการและการใช้
นวัตกรรมเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 
2562 มียอดรวมการใช้พลังงานของภาครัฐ ประมาณ 
11,150 ล้านหน่วย (kWh) คิดเป็นงบประมาณรายจ่าย
ภาครัฐสูงถึงประมาณ 46,900 ล้านบาท จึงต้องมีการ
ก�าหนดแนวคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้
มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 
Company : ESCO) มาใช้ในการบริหารจัดท�าการ 
ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการบริษัทจัดการพลังงานได้มี
การจัดเตรียมความพร ้อมรองรับไว ้บางแล ้ว เช ่น 

จัดกิจกรรม น�าร่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์พลังงาน และจัดท�าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัด
เลือกบริษัทจัดการพลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ มีปัจจัยสู่ความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดแนวทางหลักเกณฑ์
เง่ือนไขในการด�าเนินการ การจัดท�าแนวปฏิบัติและคู่มือ
ด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง และการจัดท�า
มาตรฐานสัญญา ESCO ส�าหรับหน่วยงานราชการ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ
การมีส่วนรวมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จัดท�า
ระเบียบการใช้มาตรการ ESCO ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
จัดท�าร ่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance 
Contact – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา รวมทั้ง
ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเห็นชอบหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข การต้ังงบประมาณของการใช ้ ESCO ใน 
หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้น ในปี 2563 กระทรวง
พลังงานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้ทดลองโครงการน�าร่องเพื่อส�ารวจ
อาคาร และจัดท�ารายงานการตรวจวดัและวเิคราะห์ความ
เป ็ น ไป ได ้ ของ โครงการ เพื่ อการตั ดสิ น ใจลงทุน 
(Investment Grade Audit : IGA Report) และการตรวจ
วดัและพิสจูน์ผลประหยดัพลงังาน (Measurement and 
Verification : M&V)

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่15

การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO)
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แนวปฏิบัติและคู่มือด้านงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และมาตรฐานสัญญาบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส�าหรับหน่วยงานราชการ

• ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 • 
หน่วยงานรัฐมีการจัดท�าโครงการน�าร่องในแต่ละ
กระทรวงอย่างน้อย 1 โครงการ สามารถลดการ
ใช้พลังงานลงมากกว่าร้อยละ 10 ส�าหรับกลุ่ม 
อาคารรัฐ เป้าหมายในระยะเบื้องต้น จ�านวน 876 
อาคาร คาดว่าช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
พลังงาน ประมาณ 2,600 ล้านบาทต่อปี

510

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน10

511

แผนการปฏริปูประเทศด้านพลงังาน 101015



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การ 
ขอตั้งงบประมาณค่าจัดการพลังงานในปี 2564 เพื่อ
ทดลองการใช ้  ESCO ส� าหรับหน ่วยงานภาครัฐ 
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากระเบียบด้านงบ
ประมาณไม่รองรับ เน่ืองจากแนวคิด ESCO เป็นแนวคิด
ที่เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนติดตั้งพลังงานหมุนเวียนและ
อุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ไปก่อน และให้บุคคลที่ 3 เข้ามาประเมินผลจากการ
ประหยัดพลังงานได้จริงก่อนจ่ายเงินชดเชยการลงทุน
จากส่วนต่างจากการประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับเอกชนใน
ภายหลังเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติใน
กระบวนการจัด ซ้ือจัดจ ้ า ง ท่ีชั ด เจน รวมถึงอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการผูกพันงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อเน่ืองเกินกว่า 1 ปี หรืออาจมีการผูกพันงบ
ประมาณไปถึงประมาณ 5 - 7 ปี นอกจากนี้การโอนค่า
สาธารณูปโภคจากค่าไฟฟ้าไปเป็นค่าจัดการพลังงานที่
หน่วยงานต้องน�ามาจ่ายคืนให้กับบริษัท ESCO ต้อง
สอดคล้องตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงาน
ควรจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง และ
ส�านักงบประมาณในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ด�าเนินการเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการ
จัดต้ังงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดซื้อ
จัดจ ้าง และหากไม่สามารถหาข้อยุติหรือตัดสินใจ 
ในระดับหน่วยงานได้อาจพิจารณาน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ชี้ขาดในการด�าเนินการต่อไป
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เช่น การส่งเสริมการ
ลงทุนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า การสร้าง
อุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของยานยนต์นั่งไฟฟ้า 
การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและผู้บริโภค 
และการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการที่
เหมาะสมส�าหรับสถานที่อัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์
ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2563 รัฐบาลได้มีค�าส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการน โยบายยานยนต ์ ไฟฟ ้ า  โ ดยม ี
นายกรัฐมนตรี เป ็นประธาน และปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือศึกษาก�าหนด
ทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และการติดตามประเมินผล นอกจากนั้น 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนโดยต้ังเป้าหมายให้ประเทศไทยมียอดขายยานยนต์
ไฟฟ ้ าทุกประ เภทรวมกัน ในสัดส ่ วนร ้อยละ 30 
ของยอดขายรวมทั้งหมด (ประมาณ 750,000 คัน) 
ภายในปี 2573 (10 ปีข้างหน้า) ในด้านการส่งเสริมปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ มีหน่วยงานรายงานผลการด�าเนินงานที่
เกี่ยวข้องผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เช่น 
แผนงาน Gr id Modernizat ion ของการไฟฟ ้า 
ส่วนภูมิภาค โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน 
ยานยนต์ไฟฟ้า ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าส่วน
บุ ค ค ล ส� า ห รั บ ผู ้ สู ง อ า ยุ  G R E M O T E C H  1 . 0 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกก�าลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยน
ถ่ายเทคโนโลยีและโครงสร้างการผลิตจากเครื่องยนต์
สันดาปภายใน เป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย “มอเตอร์
ไฟฟ้า” การขับเคลื่อนอัตโนมัติ  (Autonomous) 
การเ ช่ือมต ่อ (connect iv i ty)  และระบบดิ จิ ทัล 
(digitization) ประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อกระแส
ทิศทางดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และรักษาศักยภาพการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ 
ชิ้นส่วนที่ส�าคัญ พร้อมทั้งสร้างความชัดเจนต่อทิศทาง
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าท่ีครอบคลุมตั้งแต่การผลิต 
การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอย่าง
ครบวงจร โดยในปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว้

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้
ในประเทศไทย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การส่งเสรมิอุตสาหกรรมและชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าให้
เกดิการขบัเคลือ่นภายในประเทศ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเชื่อมั่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ การดูแลรักษา/ 
การซ่อมบ�ารุง และราคายานยนต์ไฟฟ้าเป็นประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆ ยังไม่มั่นใจ เนื่องจากการด�าเนินนโยบายส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนหลายประการ อาทิ ความพร้อมของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระยะเวลาชาร์จไฟที่ยังใช้เวลานาน การขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จ
ไฟฟ้า ราคาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศที่สูงกว่าราคาน�าเข้า และเงื่อนไขทางกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือ
เอกชนสามารถขายไฟฟ้าได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพลังงานควรเร่งจัดท�ากรอบนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยค�านึงถึงประเด็น
ต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาที่ท�าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวยังไม่มั่นใจในการร่วมมือในการขับเคลื่อน และหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ได้
ข้อยุติโดยเร็ว เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของแผนปฏิรูป
ได้ต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางด้านระบบกักเก็บพลังงาน
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท�าให้มีความสามารถในการ
เก็บประจุไฟฟ้าสูงขึ้นและมีต้นทุนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
เกิดการน�ามาใช้ประโยชน์ในโครงข่ายและระบบพลังงาน 
อาทิ ช่วยลดความผันผวนของพลังงานทดแทนและการ
จ ่ า ย ไฟฟ ้ า จ ากพลั ง ง านทดแทนมี ค ว าม เ สถี ย ร 
(Smoothing)  เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในช่วงความ
ต้องการไฟฟ้าต�่าและจ่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการ
ไฟฟ้าสูง (Energy Shifting) ช่วยควบคุมและรักษา
ความถี่ ของไฟฟ ้ า ให ้อยู ่ ใน เกณฑ ์  (F requency 
Regulation) และช่วยจัดการความหนาแน่นของระบบส่ง 
(Congestion Management) หรือบริหารจัดการสายส่ง
ให้สามารถน�าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งของแผนปฏิรูปด้วย โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานก�าหนดกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ 
1) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการท�างาน 
ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและจัดท�า

แผนปฏิบัติการส ่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอร่ี 2) ปรับปรุงการวางแผนด้าน
พลังงาน ได ้แก ่  แผนพัฒนาก�าลั งผลิตไฟฟ ้าของ
ประเทศไทย (PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ให้มี
การน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ีมาใช้ใน
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ และ 3) ด�าเนินการ
แผนปฏิบัติการส ่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2563 โดยมี รองนายก รัฐมนตรีที ่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา และจัดท�า
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงานครอบคลุมเรื่องการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช ้ระบบกักเก็บพลังงาน การก�าหนด
มาตรฐานและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท�าแผน
ปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น 
รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบ
กักเก็บพลังงานสูงขึ้น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงานเพื่อให้เกิดการน�ามาใช้ประโยชน์ในโครงข่าย
พลงังานและอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
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ได้มีการศึกษาและเริ่มน�าระบบกักเก็บพลังงานโดยแบตเตอรี่มาใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ และร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“โครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีในประเทศไทย” ร่วมกัน นอกจากนี้ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีการตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National 
Energy Technology Center: ENTEC) เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยีพลังงานของประเทศโดยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านระบบกักเก็บ
พลังงานของประเทศ และส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับ 3 การไฟฟ้า จัดท�าแผนปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission 
and Distribution) เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น มีการน�าเอาระบบ
กักเก็บพลังงานไปใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
อย่างกว้างขวาง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานขั้นสูงอยู่ในวง
จ�ากัดเฉพาะผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างประเทศ และโอกาสการเข้าสู่ตลาดโลกของผู้ประกอบการไทยเป็นไปได้ยาก 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่จะเลือกผู้ผลิตที่มีสัญญาผูกพันตั้งแต่ระดับวิจัยและพัฒนาร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบการกักเก็บพลังงานในประเทศไทยยังคงมีข้อจ�ากัดด้านองค์ความรู้และการพึ่งพา
วัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยการผลิตและการใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงานขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและการน�ามาใช้กับโครงข่ายหรือระบบพลังงาน ซ่ึงนโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าส่วนใหญ่ของไทยเป็นสัญญาแบบไม่
เสถียร รวมทั้งปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดแผนงาน มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน 
ระดับชาติอย่างชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัด
ท�าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการ
วางแผนด้านพลังงานให้มีการน�า ESS มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงแผนด้านพลังงาน 
อาทิ แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่มาใช้ในระบบโครงข่ายพลังงาน มีการก�าหนดแผนที่น�าทางเทคโนโลยี (Technology Road Mapping) 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับประเทศ การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Battery Management System เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้
เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนใน
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการลงทุนในแหล่งแร่ลิเทียมที่ส�าคัญที่จะสร้างความม่ันคงของแหล่ง
วัตถุดิบให้ผู้ประกอบการไทยในอนาคต 
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