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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน



 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
                   หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า   ๑๐-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                   ๑๐-๕ 
 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับยุทธศาสตร์ชาติ            ๑๐-๕ 

 ๑.๑.๒  ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับแผนแม่บท   ๑๐-๕ 
    ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด       ๑๐-๗ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ    ๑๐-๙ 

๒.๑ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service     ๑๐-๙ 
 ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง     
๒.๒ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  ๑๐-๑๒ 
๒.๓ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)                         ๑๐-๑๗ 
 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
๒.๔ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ  ๑๐-๒๓

หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)  
๒.๕ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ                    ๑๐-๒๙ 
 เพื่อเพิ่มการแข่งขัน  

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ๑๐-๕๓ 

  

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

๑๐-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยส าคัญ 

อาทิ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในทุกสาขา ผลกระทบของกระแส Climate Change ที่ส่งผลให้ทุก
ภาคส่วนต้องมุ่งไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีชนชั้ นกลางและ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น และการเติบโตของเมืองที่ท าให้ใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ต้องปรับตัวทั้งในด้านการผลิต
สินค้า และการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดังกล่าวขยายวง
กว้างกระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวเช่นกัน  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคพลังงานของไทยต้องปรับตัวในการด าเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้
เกิดปัญหาและข้อจ ากัดด้านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งควรพิจารณาคลี่คลายปัญหาโดยเร็ว และต้องเตรียม
ความพร้อมระบบพลังงานของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปวิธีการท าการจัดท าแผนบริหารจัดการพลังงานของ
ประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) 
ที่ต้องน าปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในอนาคต มาร่วมพิจารณาตั้งแต่การจัดท าแผน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้เห็นควรน าปิโตรเลียมและ  
ปิโตรเคมีมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
ในระยะยาวด้วย 

บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานปี ๒๕๖๓ และผลกระทบจาก Covid-19 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน รำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ 

ในภำพรวมว่ำกำรใช้พลังงำนขั้นต้นลดลงร้อยละ ๑๐.๑ จำกกำรใช้น้ ำมัน และก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง เนื่องจำก
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท ำให้ห่วงโซ่กำรด ำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำน และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศหยุดชะงัก ในขณะที่
ไฟฟ้ำน ำเข้ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นและพลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที ่๑-๑ ภาคพลังงานและผลกระทบ Covid-19 ในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๓ 

ที่มา : ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 



 
 

๑๐-๒ 
 

การทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มด้านพลังงานในอนาคต 

 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

 ผลกระทบด้านพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต์ไฟฟ้า ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย 
กระแสการเติบโตของจ านวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานดิจิทัล 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณและความเสถียรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้หลายประเทศมีโครงการปรับปรุง
โครงข่ายระบบส่ง ระบบจ าหน่าย และศูนย์ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ให้เป็นระบบ Smart Grid หรือ Digital 
Grid เพ่ือน าเทคโนโลยีมาช่วยพยากรณ์ ควบคุมสั่งการการผลิต และการใช้ไฟแบบ Real Time อย่างแม่นย า 
และเพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าไปวิเคราะห์ ขณะที่มีการน าเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาใช้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีความผันผวน และ
พร้อมรับมือแนวโน้มสถานะผู้ใช้เปลี่ยนเป็นผู้ผลิต (Prosumer) ของกิจการไฟฟ้าได ้ 

 แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่าปี ค.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๐๔๐ พลังงานจาก
ปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน้ ามันดิบยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีบทบาท
ส าคัญ แต่อาจมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ  เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ให้
ความส าคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่ส าคัญ
เนื่องจากเป็นพลังงานจากปิโตรเลียมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ส ารวจและผลิต Shale Gas ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
มีปริมาณมากและราคาไม่แพง ขณะที่เทคโนโลยีการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ดีขึ้น ท าให้ข้อจ ากัดด้านการขนส่ง
น้อยลง ในด้านพลังงานทางเลือกคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม 
เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานน้ า และความร้อนใต้พิภพ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาน้ ามันอยู่ในระดับสูง จึงเป็น
แรงผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือความมั่นคงทางพลังงานใน
ประเทศ และลดการพ่ึงพาพลังงานจากปิโตรเลียม 

 
แผนภาพที่ ๑-๒ ภาพรวมพลังงานโลกก่อนและหลัง Covid-19 

ที่มา : กระทรวงพลังงานและองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) 



 
 

๑๐-๓ 
 

 ความต้องการและทิศทางของตลาดพลังงานในอนาคต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-19) ท าให้การใช้พลังงานโลกลดลงมากที่สุดในรอบ ๗๐ ปี โดย ณ เดือนสิงหาคม 
๒๕๖๓ สถานการณ์ราคาน้ ามันโลกเริ่มฟ้ืนตัวแต่ยังคงมีความผันผวนสูง ราคาน้ ามันผ่านจุดต่ าสุดจากวิกฤต 
โควิด-19 เมื่อช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ที่ราคาน้ ามันล่วงหน้าติดลบเพราะความต้องการใช้ที่ลดลงและถังเก็บ
น้ ามันที่ส าคัญในตลาดโลกม ีไม่เพียงพอ ประกอบกับมีความผันผวนด้านราคาจากการควบคุมปริมาณการผลิต
และส่งออกของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน สงครามการค้า และการกลับมาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ อย่างไรก็ตามความต้องการใช้น้ ามันเริ่มมีการทยอยฟ้ืนตัว ส าหรับในด้านไฟฟ้าการปิดเมืองในหลาย
เมืองทั่วโลก ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงเท่ากับการใช้ในวันหยุด โดยการใช้ฟ้าในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการหดตัวลงอย่างมาก แต่ในภาคครัวเรือนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ในการประเมินความต้องการพลังงานในอนาคตอาจพิจารณาได้จาก ๒ ปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 
จ านวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจ านวนประชากรและการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการบริโภคพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การที่เศรษฐกิจขยายตัวย่อมท าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิม จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัว มีผลท าให้การใช้พลังงานในการผลิต และ
การให้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนและอินเดียที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และมี
ประชากรรวมกันมากกว่า ๒,๓๐๐ ล้านคน การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการปรับปรุงมาตรฐานการ
ครองชีพ (Standard of Living) ของทั้งสองประเทศท าให้มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้ภาคไฟฟ้าเป็นส่วนส าคัญของการใช้พลังงานของโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต ส าหรับ
กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า ๖๔๐.๕๐ ล้านคน จากแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลกที่
ขยายตัว จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ตลาดพลังงานของโลกขยายตัวตามไปด้วย โดยผู้ประกอบการด้านพลังงาน
มองเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดพลังงานของตนไปยังทุกภูมิภาคท่ัวโลก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีแหล่งพลังงานใน
ประเทศของตนเองก็ได้ โดยอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค อาทิ ประเทศเมียนมา และประเทศอินโดนีเซีย ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรพลังงาน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง จึงมีการจัดท าแผนรองรับ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ โครงการเชื่อมโยงท่อน้ ามันและท่อก๊าซ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่ง
ไฟฟ้า ข้อตกลงเพ่ือความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน การร่วมมือพัฒนาพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
และพลังงานทางเลือก และการเปิดเสรีทางการค้า อันจะส่งผลให้ในอนาคตมีการค้าขายพลังงานระหว่างภูมิภาค
มากขึ้น  

 พันธกรณีระหว่างประเทศกับผลกระทบด้านพลังงาน  จากกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) สมัยที่ ๒๑ (Conference of Parties: COP ๒๑) ซึ่งเป็นกฎกติกาใช้บังคับกับ
ทุกรัฐภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ส าหรับการด าเนินงานจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
ควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า ๒ องศาเซลเซียส (“Well Below ๒°C”) เหนือระดับ
ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ 
๑.๕ องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจังและเคร่งครัดมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านของไทย โดยเฉพาะด้าน
ขนส่งที่จะต้องมุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง เพ่ือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรถยนต์ส่วนบุคคล การ
ส่งเสริมและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๕๗๓ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ข้อที่ ๗ ที่
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ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย  ภายในปี ๒๕๗๓ 
ดังนั้น การวางแผนและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดังกล่าวด้วย 

 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากปัญหาโจรสลัดและสถานการณ์ความไม่สงบใน
ประเทศที่มีแหล่งพลังงานแล้ว ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ของ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจและพลังงาน อาทิ ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของเรือ
บรรทุกน้ ามันร้อยละ ๔๐ ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานและราคาพลังงานในตลาดโลกและ
ต่อประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องติดตามผลกระทบในเชิงอุปสงค์ อุปทาน และความเคลื่อนไหว
ด้านราคา รวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดยก าหนดนโยบายให้มีการกระจายความเสี่ยงของแหล่งในการ
จัดหาและมีการส ารองพลังงานอย่างเหมาะสม 

 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
 ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในการด าเนินการของภาครัฐ เห็นได้จากการต่อต้าน

โครงการและแผนงานของภาครัฐ อาทิ การลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชีวมวล ขยะ และการจัดหาแหล่ง
ปิโตรเลียม ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอดีตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ขาดการ
ก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนเกิดความ
ไม่ไว้วางใจในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มและบางพ้ืนที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง และการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมายังมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มจึงต้องการให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือด าเนินโครงการของ
ภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่มวางแผน  

 แนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานของไทยคาดว่าจะชะลอตัวในระยะ ๒ ปีข้างหน้า  
(ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) และปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป โดยผู้ใช้พลังงานจะมีการปรับพฤติกรรมเป็นผู้ผลิต
พลังงานใช้เอง (Prosumer) จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
พลังงานมากข้ึน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand ๔.๐” และแนวโน้มการเติบโต
ของยานยนต์ไฟฟ้า ท าให้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้น และอาจกระทบต่อช่วงเวลาที่เกิดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) อาทิ หากผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าท าการชาร์จประจุในช่วงกลางคืนจ านวนมาก อาจท า
ให้ประเทศไทยต้องจัดหาไฟฟ้าและมีการส ารองไฟฟ้ามากขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความตื่นตัวเริ่มหันมา
สนใจซื้ออุปกรณ์เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการใช้เอง ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ หรือที่
เรียกว่า "Prosumer" จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกัน
ก าหนดเงื่อนไขและรูปแบบการพัฒนาพลังงานเพ่ือรองรับกับแนวโน้มของ Prosumer ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพลังงาน มีอุปสรรคในการด าเนินงาน
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐมีความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล 
ขณะที่การบริหารจัดการพลังงานมีความเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐวิสาหกิจ โดยแต่ละ
หน่วยงานต่างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งการไม่บูรณาการการท างานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ เช่น การอนุมัติ/อนุญาตการ
ด าเนินงานด้านพลังงานทดแทนที่ต้องผ่านขั้นตอนของหลายหน่วยงาน และไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบ
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เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงส่งผลต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งกระทบต่อเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และการวางแผนเพื่อจัดหาพลังงานรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศด้วย  

 การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลังงาน
ไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือลงทุนอย่าง
เพียงพอ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีหรือรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ได้ตามศักยภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในระบบพลังงานของประเทศ 
ประกอบกับในปัจจุบันเกิดปัจจัยผลักดันที่มุ่งให้มีการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทั้งในส่วนของทางเลือกในการ
ผลิตพลังงานที่หลากหลายขึ้น โดยมีต้นทุนต่ าลง รวมถึงการพัฒนาของตลาดที่มีความพร้อมต่อการเปิดให้มีการ
แข่งขัน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม กฎหมาย และระเบียบปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนากิจการพลังงานให้
เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของตลาดเสรี 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กรอบแนวคิด หลักการ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวม ๑๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป มี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในแต่ละประเด็นปฏิรูปที่ส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้  

 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๑.๑) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๒.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

๒.๒) ข้อ ๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

๓) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 
๓.๑) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย  

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของแผนการปฏริูปประเทศด้านพลังงานกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

๑.๑) ๐๗๐๒๐๑ การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 

๑.๒) ๐๗๐๒๐๒ การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

๑.๓) ๐๗๐๒๐๓ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 

๑.๔) ๐๗๐๒๐๔ การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 



 
 

๑๐-๖ 
 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน  

๒.๑) ๑๘๐๑๐๑ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

๓.๑) ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

  



 
 

๑๐-๗ 
 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑.๒.๑  เป้าหมาย 

ระยะสั้น มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ 
ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยสร้างศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง 
สร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และ
น้ ามัน ศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน ศึกษา
โอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub และศึกษาการริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
จากปิโตรเคม ี

ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้
อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวทางการเสนอพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้ง
แรก มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดการเริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่
จากปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีการขยายตัวภายในประเทศตามเป้าหมายของ
คณะกรรมการระดับประเทศ ลดการผูกขาด สร้างการแข่งขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น จัดท ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ๑.๒.๒ ผลอันพึงประสงค์ 

๑. กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากข้ึน ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 

๒. พลังงานของประเทศมีความม่ันคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม 

๓. หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และสื่อสารด้านพลังงานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน 



 
 

๑๐-๘ 
 

 

๑.๒ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านพลังงานของประเทศ 

 

 

อับดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
Energy infrastructure (International 
Institute for Management 
Development: IMD) 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕  

ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับ
ทั้งหมด 

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ 

ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy 
intensity) (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/
พันล้านบาท) 

๗.๕๐  
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

๗.๔๐  
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 



 
 

๑๐-๙ 
 

ส่วนที ่๒ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
 ๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย 
 ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างเท่า
เทียมกันเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ตัวช้ีวัด 
 ๒.๑) กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริง ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๒) ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตาม
ประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าท้ังก่อนและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) 
 ๒.๓) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงาน กกพ. ก าหนดมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติ
อนุญาตจากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกข้ันตอนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (Anywhere, Anyplace, Anytime) 
 ๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงพลังงาน  
 ๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
 ตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 ๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)  จะเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น 
One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการก ากับดูแล 
ก าหนดกรอบนโยบายการต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ  ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการระบบที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 

- จัดตั้งเป็น One Stop Service ส าหรับการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ  
เพ่ือด าเนินการอนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ โดย ส านักงาน กกพ. เป็นศูนย์กลางและจัดหางบประมาณและบุคลากรใน
การด าเนินการ โดยในด้านบุคลากรด าเนินการนั้นอาจพิจารณาในรูปแบบการใช้หน่วยงานภายนอก (Third party)  
และก าหนดปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 

- ส านักงาน กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับ 
การอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)  
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกข้ันตอนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (Anywhere, Anyplace, Anytime) 

 
 

  



 
 

๑๐-๑๐ 
 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๑-๑ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานที่ควรปรับปรุงหรือปรับลดขั้นตอน  

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

 
  แผนภาพที่ ๒.๑-๒ แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตกิจการไฟฟ้าของ OSS  

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ 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) กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
(พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)  และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการ
อนุญาตของ พพ. และ กรอ. ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามาอยู่ที่ส านักงาน กกพ. โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว 

   ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ... ภายในปี 
๒๕๖๕  



 
 

๑๐-๑๑ 
 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 
กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔  
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษาแนวทางการปรับแก้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน
ให้ ส านักงาน กกพ.  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานได้เองโดย 
ไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายอื่น (อาทิ พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขล่าสุด ถึง  
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)   

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

  ปรับกระบวนการอนุมัติ 
อนุญาตของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถลด
ระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็น 
  

  

๑.  กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลด
ระยะเวลาได้จริง ภายใน 
 ปี ๒๕๖๔ 
๒.  ส านักงาน กกพ. มีการก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ 
KPI ติดตามประเมินผล 
เพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อน
และหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD) 
 

(โดยพัฒนาระบบการตรวจติดตามโดย
บุคคลที่ ๓ หรือหน่วยงานให้การรับรอง 
(Third Party Audit) และก าหนดให้มี
การน านวัตกรรมการประยุกต์ใช้ระบบ 
Internet of Things (IoT) มาใช้ก ากับ
ดูแลโรงไฟฟ้าเพื่อการป้องกันมลพิษ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการ
ใช้พลังงาน) 

  

กิจกรรมย่อยที ่๒ น าความเหน็ไปปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง         ส านักงาน กกพ.   
กิจกรรมย่อยที ่๓ จัดท าแผนของบประมาณ/สรรหาบุคลากรของศูนย ์OSS         ส านักงาน กกพ.   
กิจกรรมย่อยที ่๔ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ระหว่าง สนง.กกพ. 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติ งานในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

        ส านักงาน กกพ. / กรอ.   

กิจกรรมย่อยที ่๕ ลดขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟา้และก๊าซธรรมชาต ิ         ส านักงาน กกพ./กรอ.   
กิจกรรมย่อยที ่๖ พิจารณาเสนอข้อกฎหมายให้ยกเว้นกิจการไฟฟ้าเป็นโรงงาน 
และยกเว้นให้การผลิตไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าเป็นพลังงานควบคุม 

        กรอ./พพ.   

กิจกรรมย่อยที ่๗ กระบวนการปรับแก้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน โดย 
ส านักงาน กกพ. 

        ส านักงาน กกพ.   

กิจกรรมย่อยที ่๘ ส านักงาน กกพ. ออกระเบียบที่ว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อ
ออกใบอนุญาตเอง 

        ส านักงาน กกพ.   

กิจกรรมย่อยที ่๙ ส านักงาน กกพ. เริ่มด าเนินการอนุมัติอนุญาตได้เอง         ส านักงาน กกพ.    
กิจกรรมย่อยที ่๑๐ ส านกังาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏบิัติงาน 
และระบบ KPI ติดตามประเมนิผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟา้ทั้งกอ่นและ
หลังการก าหนดจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบ (COD) 

        ส านักงาน กกพ.   

กิจกรรมย่อยที ่๑๑ ส านกังาน กกพ.รว่มกบั กฟน./กฟภ. ก าหนดมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมนิผลเพือ่อ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุมัติอนญุาตจากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงขา่ย
ไฟฟา้หรอืจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

        ส านักงาน กกพ. และ ๓ 
การไฟฟ้า 

  

กิจกรรมย่อยที ่๑๒ ระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการ
ก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.) 

        สป.พน.   



 
 

๑๐-๑๒ 
 

 

๒.๒ กิจกรรมการปฏิรูปท่ี  ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
 ๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
  ๑) เป้าหมาย 

๑.๑) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน  

๑.๒) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการ
น าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายในกระทรวงพลังงาน 
๒.๒) จัดตั้ง กลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และเครือข่าย เพ่ือการสื่อสาร

ข้อเท็จจริง แก้ไขข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน หรือที่เป็นประเด็นค าถามของสังคม ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และเข้าใจได้โดยง่าย ภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” (National Energy 
Information Center: NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๓) เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ
หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน  
แต่ละประเภทและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้างได้
ทันกาลและมีประสิทธิภาพ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒.๔) เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ
ภายใน ปี ๒๕๖๕ (*กรณีท่ีมีการประเมินผลการด าเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ) 

 ๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
 กระทรวงพลังงาน  
 ๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภายใน ๒ ปี สิ้นสุด ปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  เนื่องด้วยศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ที่มีภารกิจหน้าที่ในการบริการข้อมูลด้านพลังงานให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นบริการสาธารณะและไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร  
ดังนั้น งบประมาณของศูนย์ฯ จะมาจากงบประมาณแผ่นดิน หรือกองทุนต่างๆ เป็นต้น 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีท่ี งบบุคลากร งบระบบสารสนเทศ งบด าเนินงาน/
รายจ่ายอ่ืน 

รวม 

๒๕๖๔ ๓๓ ๓๐ ๒๐ ๘๓ 

๒๕๖๕ ๓๓ ๓๐ ๒๐ ๘๓ 

แหล่งที่มาของเงิน: งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากกองทุนต่างๆ  



 
 

๑๐-๑๓ 
 

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน 

- การพิจารณาจัดท ามาตรฐานกลางของข้อมูลพลังงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
จัดเก็บและจัดท าข้อมูลสถิติพลังงาน มีการใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นไปตามหลักสากลในการด าเนินการด้าน
ข้อมูลพลังงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป 

- การพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน ข้อมูลพลังงานที่ได้
มีการจัดเก็บส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานให้ด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย และอีกประเด็นที่มีความส าคัญก็คือในส่วนของการใช้ข้อมูลพลังงานเพ่ือการก าหนด
นโยบายด้านพลังงาน ซึ่งการก าหนดนโยบายจะท าได้แม่นย าขึ้นหากข้อมูลมีความละเอียดขึ้น ซึ่งกระทรวง
พลังงานอาจน าผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้เคยท าไว้มา
ประกอบการพิจารณาพัฒนาข้อมูลพลังงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน โดยมีเป้าหมายระยะแรกให้
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ ส าหรับกลุ่มข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อการวางแผน การใช้ประโยชน์ และตอบสนองต่อ
การให้ข้อมูลและประเด็นด้านพลังงานที่เร่งด่วนหรือมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกว้าง 

ในด้านกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล กลไกการเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องด้วย
นโยบายของรัฐบาลจะมุ่งไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการประชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะพัฒนาและออกแบบระบบข้อมูลพลังงานให้มีลักษณะเป็น Cyber Based ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล และเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีการเชื่อมโยงข้อมูล
กับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลากหลายแนวทาง อาทิ 

- การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล 
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่

หลากหลายหรือเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)  
ในข้อเสนอการปฏิรูปนี้จะใช้แนวทางตามข้อเสนอของ สปท. ที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ของหน่วยราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพ่ือให้มีการส่งข้อมูลให้กันได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม
หากในช่วงเวลาที่จะมีการด าเนินการ รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลกลาง
ของรัฐบาล เห็นควรให้พิจารณาเพ่ือประเมินว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการศึกษาเพ่ือแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถท าให้เข้าถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มเติมในขั้นตอนนี้ด้วย   
 ๓) ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๖๓ 

- การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ศูนย์ฯ จะมี
สถานะเป็นหน่วยงานบริการภายในของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงาน แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดังเช่นในกรณีขององค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจ 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะท าการศึกษารูปแบบของหน่วยงานดังกล่าว โดยให้มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้บริการแก่ส่วนราชการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงพลังงานเพ่ือเติมเต็มศักยภาพเกี่ยวกับการเก็ บ



 
 

๑๐-๑๔ 
 

รวบรวมข้อมูลพลังงาน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดท า
ประมาณการแนวโน้มและการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ การจัดท าและเผยแพร่สถิติข้อมูล 
และรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ และให้บริการเผยแพร่ข้อมูลพลังงานแก่ภาคธุรกิ จ 
สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป   

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของศูนย์ฯ อาจมีการให้ข้าราชการของกระทรวง
พลังงานมาปฏิบัติงานให้กับศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว และจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน มาตรฐานข้อมูลพลังงาน โมเดลพลังงาน การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศพลังงาน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพ่ิมเติมโดยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรปฏิบัติงาน  
ประมาณ ๕๓ คน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ จ านวนบุคลากร ๓ ต าแหน่ง 
(๒) ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพลังงาน จ านวนบุคลากร ๑๒ ต าแหน่ง 
(๓) ฝ่ายข้อมูลสถิติพลังงาน จ านวนบุคลากร ๘ ต าแหน่ง 
(๔) ฝ่ายวิเคราะห์และคาดการณ์พลังงาน จ านวนบุคลากร ๑๒ ต าแหน่ง 
(๕) ฝ่ายมาตรฐานข้อมูลและค่ากลาง จ านวนบุคลากร ๘ ต าแหน่ง 
(๖) ฝ่ายประสานงานและการเผยแพร่ จ านวนบุคลากร ๕ ต าแหน่ง 
(๗) ฝ่ายอ านวยการ จ านวนบุคลากร ๕ ต าแหน่ง 

 ๔) ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะประเมินว่าศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวง
พลังงานสามารถท าหน้าที่ได้ตามผลที่พึงประสงค์จากแนวคิดในการปฏิรูป โดยควรมีการประเมินในมิติการ
ด าเนินการในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี้  

(๑) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลพลังงานและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และเผยแพร่ได้อย่าง
ทันท่วงที  

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

(๓) บทบาทการเป็นหน่วยงานพัฒนาโมเดลและระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานเพ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและคาดการณ์พลังงาน 

(๔) บทบาทการเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รายงานข้อมูลสถิติพลังงานและรายงานผล
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน  

โดยหากผลการประเมินโดยกระทรวงพลังงานสรุปได้ว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ ภายใต้
กระทรวงพลังงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการต่อภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในกรณีที่ผลการประเมินเห็นว่าศูนย์ดังกล่าว  
ไม่สามารถบรรลุบทบาทหน้าที่ข้างต้นได้ก็เห็นควรแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๕) ขั้นตอนที่ ๕ การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ หากผล
การประเมินเห็นสมควรให้แยกศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอก ต้องด าเนินการจัดท ากฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
โดยอาจด าเนินการในลักษณะการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยให้ศูนย์ฯ รับข้อมูล
พลังงานจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือน าไปศึกษาจัดท าบทวิเคราะห์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ 



 
 

๑๐-๑๕ 
 

โดยก าหนดให้มีแนวทางการจัดท ากฎหมายและกฎระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ และศูนย์ฯ เริ่ม
ด าเนินการได้ภายในปี ๒๕๖๖ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่ มีประสิทธิภาพในการสื่อสา ร และ 
ทันต่อสถานการณ์ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานที่ทันสมัยเท่าทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข้อมูล
ที่โปร่งใส มีความแม่นย าถูกต้อง เข้าใจง่าย เชื่อถือได้และใช้อ้างอิงได้ และสามารถเข้าถึงได้ด้ วยความสะดวก
และรวดเร็ว ก็จะท าให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น (Energy Literacy) ซึ่งจะน ามา
ซึ่งความเชื่อม่ันในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้การที่ภาคเอกชนต่าง ๆ ในธุรกิจพลังงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน 

๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ  
การพัฒนาให้บุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ 
ด้านพลังงานด้วยสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะท าให้ประเทศสามารถก้าวทันสถานการณ์  
ด้านพลังงานของโลก และสามารถเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นข้อมูล  
ที่ส าคัญที่ผู้วางนโยบายด้านพลังงาน ใช้ในการก าหนดเป็นนโยบายที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จากข้อมูล 
การวิเคราะห์ในเชิงลึก และการคาดการณ์อย่างแม่นย า  

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

 

 

 

 



 
 

๑๐-๑๖ 
 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ  กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน   

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหลง่เงิน 

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมย่อยที ่๑ ประเมินฐานขอ้มูลดา้นพลังงานในปจัจบุัน และ
พัฒนาฐานข้อมลูให้มีความสมบูรณ ์

        สนพ. ๖.๘ งบประมาณแผน่ดิน
กองทนุเพือ่ส่งเสริม
การอนุรกัษพ์ลังงาน 
และเงินกองทุนอืน่  ๆ

๑. เกิดการพัฒนาระบบขอ้มูลพลังงาน
ของประเทศ โดยเชือ่มโยงข้อมลูจาก
หน่วยงานภายนอกผา่นฐานข้อมูลกลาง
ของภาครัฐหรอืเชื่อมโยงขอ้มูลกบั
หน่วยงานภายนอก เพือ่ตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ขอ้มูลของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสยีในแต่ละประเภทและประเด็น
ด้านพลังงานที่เร่งดว่นหรือมผีลกระทบ
ต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกวา้งได้
ทันกาลและมีประสิทธิภาพ  

๒. เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาต ิซ่ึงจะเป็นหนว่ยงาน
หลักในการน าขอ้มูลดา้นพลังงานมา
วิเคราะหว์ิจยัเพือ่สื่อสารใหป้ระชาชน
เกิดความเขา้ใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์ทั้งด้านการตัดสนิใจในการใช้
พลังงาน และการประกอบธุรกจิดา้น
พลังงาน 
 

๑. มกีารจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาตภิายในกระทรวงพลังงาน 
 
๒. จัดตั้ง กลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมลู
ข่าวสาร และเครอืขา่ย เพือ่การสื่อสาร
ข้อเท็จจริง แก้ไขขอ้มูลขา่วสารที่
บิดเบือน หรือที่เป็นประเดน็ค าถาม 
ของสังคม ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถึง 
และเข้าใจไดโ้ดยง่าย ภายใตส้ัญลกัษณ์  
“ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาต”ิ 
(National Energy Information 
Center: NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓. เกิดการเชื่อมโยงขอ้มูลจากหนว่ยงาน
ภายนอกผา่นฐานขอ้มูลกลางของภาครัฐ
หรือเชือ่มโยงข้อมลูกับหนว่ยงาน
ภายนอก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใช้
ข้อมูลของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในแต่ละ
ประเภทและประเดน็ด้านพลังงานที่
เร่งด่วนหรอืมีผลกระทบต่อประเทศและ
ประชาชนเปน็วงกว้างได้ทันกาลและมี
ประสทิธภิาพ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๔. เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็น
หน่วยงานอิสระภายใน ป ี๒๕๖๕  
(*กรณีที่มีการประเมินผลการด าเนินงาน
แล้วเห็นสมควรแยกเป็นหนว่ยงานอิสระ) 

กิจกรรมย่อยที ่๒ ด าเนินงานเชือ่มโยงกบั Big Data  หรอืเชื่อมโยง
ข้อมูลกบัหน่วยงานภายนอก 

        สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๓  ศึกษาเพือ่แก้ไขกฎหมายที่ท าให้เขา้ถึงและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

        สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๔ จัดตั้งเป็นหนว่ยงานภายในกระทรวงพลังงาน         สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๕ บริหารใหก้ารด าเนินงานตาม บนัทึกขอ้ตกลง
ความรว่มมอืการแลกเปลีย่นข้อมูล Big Data ของพลังงานมี
ประสทิธภิาพ 

        สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๖ ขบัเคลือ่นการท างานศูนย์ฯภายใต้สัญลกัษณ์ 
NEIC ได้แก่ 
 - สรา้งกลไกการบริหาร เชื่อมโยง และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารดา้น
พลังงานผา่นกลไกผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงภาครัฐ 
(CIO) ของหนว่ยงานภาครัฐ 
 - สรา้งเครือข่ายผู้เชีย่วชาญรว่มกับพลังงานจังหวัดและสือ่มวลชน
และเครือขา่ย Social ด้านพลังงานเพือ่ใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมลู
ด้านพลังงานไดอ้ยา่งถกูต้อง 
- ให้ขอ้เท็จจริง สร้างความรู้ความเขา้ใจ ความนา่เชื่อถือตอ่ขอ้มูล
พลังงานไทย ตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้้อมูลของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสยีในแต่ละประเภทและประเด็นดา้นพลังงานที่เร่งดว่นหรือมี
ผลกระทบต่อประเทศและประชาชนเป็นวงกวา้งได้ทันกาลและ 
มีประสทิธภิาพ 

        สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๗ ศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ  ทีอ่ยูภ่ายใตก้ระทรวงพลังงาน 

        สนพ. 

กิจกรรมย่อยที ่๘ กรณีผลประเมินเหน็ควรให้แยกออกจาก พน. ให้
ยกร่างกฎหมายและระเบียบเพือ่ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ต่อไป 

        สนพ. 



 
 

๑๐-๑๗ 
 

๒.๓ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ๑ 
เป็นการขจัดอุปสรรคและเร่งรัดขับเคลื่อนมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency 

Plan: EEP) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการในยามที่ประเทศได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยใช้
หลักการเปลี่ยน “ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคหน่วยราชการ” เป็น “จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาลงทุน
ด้านอนุรักษ์และพลังงานหมุนเวียนให้อาคารของรัฐก่อน” โดยมีสัญญาขอรับรายได้ภายหลังเป็น “เงินส่วน
แบ่งจากค่าสาธารณูปโภคที่ตรวจพิสูจน์ว่าประหยัดได้จริง” ตามกลไก มาตรฐาน และขั้นตอน ESCO ที่ได้รับ
การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายระยะแรกจ านวน ๘๗๖ อาคารรัฐ คาดว่า
ช่วยประหยัดพลังงานภาครัฐคิดเป็นมูลค่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท ต่อปี  
 ๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย 
อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 

๒๕๓๘ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยน า
กลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการด าเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน 

ในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒.๒) มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพ่ือขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเริ่มน าไปปฏิบัติจริงภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงพลังงาน  
 ๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) โดยจะสิ้นสุดภาระผูกพันกับ ESCO  
ในปี ๒๕๗๒  
 ๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 การน ากลไก ESCO มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ภายในเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) ประมาณ ๘๗๖ อาคาร คาดว่าจะมีรายจ่าย
ประมาณ ๑๐,๔๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนผลประหยัดให้กับ ESCO  ๑๐,๓๕๖ ล้านบาท  
และค่าบริหารติดตาม ๑๒๐ ล้านบาท โดยมีประมาณการเงินลงทุนและแหล่งทุนแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 



 
 

๑๐-๑๘ 
 

ตารางที่ ๒.๓-๑ ประมาณการวงเงินลงทุน ESCO หน่วยงานภาครัฐ แบบ Shared Saving 
หน่วย : ล้านบาท 

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

                 **  มูลค่าผลประหยัดรายป ีเป็นเงินที่ไดจ้ากการประหยัดพลังงานตามวิธกีารวัดค่าพลังงานและประเมินผลการประหยัดพลังงาน 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 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จะเป็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนที่ ๑ ให้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. จัดท าหลักการการน ารูปแบบธุรกิจ

บริษัทจัดการพลังงาน ESCO มาใช้กับภาครัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์ควรครอบคลุมถึงรูปแบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การประยุกต์ใช้รูปแบบการแบ่งปันผลประหยัด (Shared Saving) วิธีคัดเลือกบริษัท ESCO 
ที่จะเข้ามารับด าเนินงาน วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เป็นต้น รวมทั้งการก าหนดให้น าผลประหยัดที่
เกิดจากโครงการ น ามาจ่ายเป็นค่าจัดการพลังงานของบริษัท ESCO เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเห็นชอบใน
หลักการ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเร่งการออกกฎระเบียบให้เร็วขึ้นเพ่ือให้เป้าหมายการลด Energy Intensity ลงให้ได้ ๓๐% ภายใน
ปี ๒๕๘๐ ตามแผน EEP ตามแผนการและข้ันตอนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

ตาราง ๒.๓-๒ แผนการขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.. 

๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ 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 ๖,๖๔๙ 

มูลค่าผลประหยัด 
รายปี (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 ๒๖,๕๙๕ 

Shared Saving 
ร้อยละ ๙๐ รัฐช าระคืนให้ 
ESCO (ล้านบาท) 

- - - ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๖๓๖ ๑,๒๗๑ ๑,๙๐๖ ๒,๕๔๔ ๑,๙๕๓ ๑,๓๐๓ ๖๕๓     ๑๐,๓๕๖ 



 
 

๑๐-๑๙ 
 

ตาราง ๒.๓-๒  ขั้นตอนการด าเนินการ: ขับเคลื่อนกลไก ESCO กับหน่วยงานภาครัฐ 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
ปี พ.ศ. ๖๓-๖๘ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ 
ขั้นที่ ๑   จัดท าแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) 

ส าหรับธรุกิจบริษัทจดัการพลังงาน 
      

ขั้นที่ ๒   จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานธุรกิจบริษัท ESCO       
ขั้นที่ ๓ พพ. น าเสนอหลักการด าเนินงานโครงการเสนอ ครม.       
ขั้นที่ ๔   ครม. เหน็ชอบหลกัการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการ อาทิ ก าหนดแนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีแนวปฏิบัติและจดัท าร่างสญัญาจดัจ้าง
มาตรฐานกลางเพื่อการจดัจ้างบรษิัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้
ครอบคลมุทั้งในด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์
พลังงานให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔  

      

ขั้นที่ ๕   ส านั กงบประมาณก าหนดแนวทางการจั ดท าค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในเบื้องต้น 

      

ขั้นที่ ๖   กรมบัญชีกลางจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อการจัดจ้างบริษัทจดั
การพลังงาน (ESCO) ในเบื้องต้น 

         

ขั้นที่ ๗   ปรับปรุงแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
แนวปฏิบัตแิละร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้าง
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

      

ขั้นที่ ๘ ครม. เหน็ชอบแนวทางและขั้นตอนด้านการใช้งบประมาณและการ
จัดจา้งเพื่อส่งเสริมการใช้มาตรการธรุกิจบริษัทจดัการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครฐั และมอบหมายใหห้น่วยงานภาครัฐ
แตล่ะกระทรวงจดัท าโครงการน าร่อง 

      

ขั้นที่ ๙ พพ. ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการน าร่อง       
ขั้นที่ ๑๐ ประชาสมัพันธ์เผยแพร่        
ขั้นที่ ๑๑ ติดตามและประเมินผล       

 ๒) ขั้ นตอนที่  ๒  ให้กระทรวงพลั งงาน โดย พพ.  ร่ วมกับส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มด าเนินมาตรการ ESCO โครงการน าร่องภายในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ 
การส ารวจและประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานของหน่วยงานของรัฐ  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญาจ้างจัดการพลังงานมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ ครอบคลุมด้านติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ ตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด และการจ่ายค่าจ้างจัดการพลังงานตามผลประหยัดพลังงานที่
เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างฯ ให้แก่บริษัทจัดการพลังงาน โดยมีตัวอย่างรูปแบบการลงทุน ได้แก่  

 
ESCO Facilitator เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐและ ESCO เข้าไปในผังกระบวนการด าเนินงาน ESCO ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด าเนินงาน/ความคล่องตัว 

แผนภาพที่ ๒.๓-๑ แนวทางบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 

        /

             
                   

(ESCO)
              

           
       /

           

         
       

     
           
        (EPC)

                
+         

         

             

                   
            

       /
           

        
              

         /
           

• ESCO                                  (IGA)                  
                      
• ESCO          EPC                                     
• ESCO                                          
• ESCO                                                         
• ESCO                                              EPC
• ESCO                                                         
      EPC

              /
           

                                      



 
 

๑๐-๒๐ 
 

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

รูปแบบที่ ๒ ESCO จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยเป็นงบประมาณที่ ESCO เป็นผู้จัดหามาเองและ
ด าเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จ่ายเงินตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่  ESCO 
และน าเอาค่าพลังงานที่ประหยัดได้มาแบ่งผลประโยชน์ที่เรียกว่า Shared Saving สัดส่วนของจ านวนเงินตอบ
แทนจากการประหยัดพลังงานที่ต้องแบ่งให้ ESCO จะมากกว่ารูปแบบแรก เพราะ ESCO ต้องแบกรับความ
เสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนให้ก่อนและรูปแบบการแบ่งปันผลประหยัดนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐเพราะว่ารัฐไม่ต้องจัดงบประมาณมาลงทุน 

ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานราชการพิจารณาประยุกต์ใช้กระบวนการ ESCO ตามขั้นตอน
และกระบวนการบริษัทจัดการพลังงานตามแผนภาพที่ ๒.๓-๒ โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินการเบื้องต้น
ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ ๑๐ เพ่ือน างบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคที่เป็นหนี้สาธารณะอยู่สูงนั้น หากประหยัด
ได้ก็จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงสร้าง
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้น าด้านประหยัดพลังงานให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ข้าราชการตระหนักถึงความส าคัญ
ในการใช้พลังงานเท่าที่จ าเป็น และน าความรู้วิธีใช้พลังงานที่ถูกต้องกลับไปใช้ภายในบ้าน ตลอดจนถ่ายทอดสู่
เพ่ือนบ้านก็จะช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ 

 

แผนภาพที่ ๒.๓-๒ แนวทางและกระบวนการบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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๑๐-๒๑ 
 

กิจกรรม 
ขั้นตอนด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ 

ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจดัท าระเบยีบ 
๑.๑ จัดท าแนวทางปฏบิัติทางด้านเทคนิค 
(Code of Practice) ส าหรับธุรกิจบริษทั 
จัดการพลังงาน 

                        พพ.,บก, สงป. ๒๐ กทอ. ๑ ๑ 

๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงาน
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

                           

๑.๓ พพ. น าเสนอหลักการด าเนินงาน
โครงการเสนอ ครม. 

                            

๑.๔ ครม. เห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินการ 

                            

๑.๕ ส านักงบประมาณปรับปรุงแนวทางการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
เบื้องต้นและแนวปฏิบัต ิ

                            

๑.๖ กรมบัญชีกลางจัดท าแนวปฏิบัตแิละร่าง
สัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้าง
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 

                            

๑.๗ ครม. เห็นชอบแนวทางและขั้นตอนด้าน
การใช้งบประมาณและการจัดจา้งเพื่อส่งเสริม
การใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ และ
มอบหมายให้หนว่ยงานภาครัฐแต่ละกระทรวง
จัดท าโครงการน าร่อง 

                            

๑.๘ พพ. ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการน าร่อง 

                            

งบประมาณ   [๕ ล้านบาท] [๕ ล้านบาท] [๕ ล้านบาท] [๕ ล้านบาท] 
 
 

    

ตาราง ๒.๓-๔ แสดงข้ันตอนด าเนินการ 
กิจกรรมการปฏิรูปท่ี ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 



 
 

๑๐-๒๒ 
 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การด าเนินการกิจกรรมน าร่อง/ด าเนินการ 
๒.๑ จัดจ้างที่ปรึกษา                         พพ.,ESCO  กทอ. 

เงินกู้ 
เงิน งปม. 

๑ ๒ 
๒.๒ คัดเลือกหน่วยงานน าร่อง                         
๒.๓ ด าเนินการตามแนวทางขั้นตอนฯ                         
๒.๔ คัดเลือก ESCO/ท าสัญญา                            
๒.๕ ESCO จัดท า IGA                             
๒.๖ ESCO เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ใหม่                             
๒.๗ M&V จ่ายเงิน                             
๒.๘ ติดตามผล รวบรวมปัญหา                             

กองทุนอนุรักษ์ฯ    [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๔๐ ล้านบาท]  ๔๔    
เงินลงทุน ESCO    [๔๕ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๗,๘๑๕ ล้านบาท]  ๗,๙๐๖    

เงินงบประมาณผลประหยัดพลังงาน    [๓๐ ล้านบาท] [๔๕ ล้านบาท] [๑๐,๒๖๖ ล้านบาท]  ๑๐,๓๔๑    
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จดักิจกรรมฝึกอบรม 

๓.๑ การชี้แจงท าความเข้าใจ      
                   พพ., สงป. ๔๔ กทอ ๑ ๒ 

๓.๒ การฝึกอบรม      
                        

งบประมาณ   [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๒ ล้านบาท] [๔๐ ล้านบาท]      
กิจกรรมย่อย ๔ การประชาสัมพันธ ์
๔.๑ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร                         พพ. ๒๓ กทอ ๑ ๒ 

งบประมาณ   [๑ ล้านบาท] [๑ ล้านบาท] [๑ ล้านบาท] [๒๐ ล้านบาท]      

    หมายเหต ุ  บก.=กรมบัญชีกลาง       สงป. = ส านัก
งบประมาณ  

งป.=เงินงบประมาณ  กทอ.=กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. = กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
IGA = Investment Grade Audit 



 
 

๑๐-๒๓ 
 

๒.๔ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 
ประเทศได้ก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S - Curve) ในอนาคตเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยภายใต้แนวคิด Thailand ๔.๐ ผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการสร้าง
ฐานการผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมใหม่ และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกที่มี
คุณสมบัติพิเศษ (Specialty Products) มากขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น ที่ผ่านมาไทยต้องน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ทั้งในรูปแบบเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ดังนั้น ประเทศไทยใช้ฐานการผลิตที่มีอยู่เดิมต่อ
ยอดพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนการน าเข้า อันน าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น  
เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพ่ือสร้าง
รายได้จากการส่งออกและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน  

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand ๔.๐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี ๒๕๖๔ 
๒.๒) จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ที่สามารถด าเนินการได้

ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
๒.๓) จัดท าการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ 

ในระยะยาวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
๒.๔) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการตามกรอบแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ 
๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
 การจัดท ากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ให้แล้วเสร็จ (ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐน าไปด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี
นับจากกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งงบประมาณอ่ืน 
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ภายในปี 
๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดหาปิโตรเลียมที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย



 
 

๑๐-๒๔ 
 

ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีอยู่พร้อมกับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตพร้อมกับยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน ประกอบด้วยแนวคิด ได้แก่ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ของไทย ต้องมีการน าการพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์พร้อมกับเพ่ิมความสามารถของผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
เพ่ิมสัดส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ และมีคุณสมบัติพิเศษที่มีมูลค่าสูง ทดแทน
การน าเข้าและพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเพ่ือขยายฐานสู่การส่งออก พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ เช่น พ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยควรมีมาตรการ ดังนี้ 

 ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-curve) ให้
มุ่งสู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด 

 ผลักดันให้ เกิดผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์รายใหญ่  รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมเป้าหมายกับ
ผู้ประกอบการแปรรูป  การสนับสนุนการร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยี การให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายเข้ามามี
ส่วนร่วมลงทุน 

 สนับสนุนให้เกิดการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
รองรับการขยายตัวของกลุ่มประเทศ CLMV และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเม็ดพลาสติกที่ต้องส่งออก 
ในปัจจุบัน อีกทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการค้าชายแดนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก รวมถึงการก าจัด
อุปสรรคด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐให้ความช่วยเหลือการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพ่ือมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 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 

 ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เช่น การน าเข้าเครื่องจักร 
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต 
(New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐  โดยควรก าหนดสิทธิประโยชน์
ในอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของ สกพอ. ขยายการให้สิทธิ
ประโยชน์การลงทุนในพื้นท่ีอ่ืน เช่น เขตเศรษฐกิจชายแดน 

 ผลักดันการท า Circular Economy ส าหรับพลาสติก สนับสนุนให้มีการ Reuse 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก และมีการลงทุนโรงงาน Recycle โดยให้มีการลงทุน Recycle และ Reuse ผลิตภัณฑ์



 

๑๐-๒๕ 
 

พลาสติก เพ่ือเกิดการบริหารจัดการภาพรวมปิโตรเคมีอย่างครบวงจร เช่น น าไปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งเพ่ือใช้ใน
โรงไฟฟ้าขยะ หรือผลิตเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้งและส่งไปขายยังต่างประเทศ 

 สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจดัการและคัดเเยกขยะอย่าง
ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือสนับสนุนให้เกิด Circular Economy ส าหรับขยะพลาสติกในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อการลงทุนระยะแรกภายในปี ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุด
กับฐานการผลิตปิโตรเคมีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีภาคเอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีอย่างครบวงจร และภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ลงทุนเป็นจ านวนมาก เช่น ระบบขนส่งทั้ง
ทางรถ เรือ รวมทั้งคลังสินค้าต่าง ๆ พร้อมกับการรักษาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มี
อยู่ในปัจจุบันของประเทศ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่สามารถด าเนินการได้ทันทีเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-
curve) ในพ้ืนที่ สกพอ. พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมและสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประชากรและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 ให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ าโดยลงทุนสร้างโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น  
ซึ่งเทียบเคียงก าลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) และเกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of 
Scale) รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายที่จะผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty 
Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) เพ่ือรักษาศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ   

 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย
เพ่ือต่อยอดผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added 
Products) โดยให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน สกพอ. เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้เร็ว 

 สนับสนุนอุตสาหกรรมโรงกลั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตวัตถุดิบ 
(Naptha, LPG) ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเปลี่ยนน้ ามันเตาที่มีก ามะถันสูงเป็นน้ ามัน
ใสที่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมีได้ โดยให้สิทธิประโยชน์การลงทุนเทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน สกพอ.   

 สนับสนุนให้ใช้ยุทธศาสตร์ G๒G (Government to Government) กับประเทศ
เจ้าของ 

เทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือดึงดูดการลงทุน/ร่วมทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีแปรรูปพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานยนต์ เป็นต้น เพ่ือสร้าง
ตลาดและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายที่จะผลิตปิโตรเคมีชนิดพิเศษ 
(Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) ในประเทศ และเกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทย 

 ก าหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-curve)เช่น 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องบิน และยาน
ยนต์ เป็นต้น ให้มุ่งสู่การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ให้มากที่สุด เพ่ือสร้างตลาดผลิตปิโตร
เคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value-added Products) และ
ส่งเสริมให้เกิด Cluster ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ขึ้นในประเทศ  



 
 

๑๐-๒๖ 
 

 ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ อุตสาหกรรมโรงกลั่นที่
จะผลิตวัตถุดิบปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ใน สกพอ.   

 ทบทวนการจัดสรรสัดส่วนการปล่อยมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะการจัดสรรที่ไม่ได้มีการด าเนินโครงการและใช้จริง เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ให้โครงการที่จะด าเนินงาน
จริงน ามาใช้ และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้สูงสุด ภายใต้กรอบการปล่อยที่มีอยู่ 

 ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ตลอดจนจัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ผังเมือง : มีความชัดเจนของผังเมือง ใน จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับปิโตร
เคมีระยะที่ ๔ 

(๒) ท่าเรือ : มีความชัดเจนในการต่อสัมปทานท่าเรือบริเวณมาบตาพุด  
(๓) ระบบถนน : ลดความแออัดโดยการขยายและเชื่อมต่อถนนระหว่างนิคมฯ ไปยัง

ท่าเรือแหลมฉบัง 
(๔) ระบบราง : เชื่อมต่อท่าเรือน้ าลึกที่ส าคัญ ระบบถนน ด้วยระบบรถไฟทางคู่ใน

การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและมีแผนขยายระบบรถไฟทางคู่ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยผ่านพื้นที่ตั้งโรงงาน 
(๕) ระบบน้ า : จัดหาและพัฒนาแหล่ง   น้ าดิบ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง

ใหม่ แหล่งท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม  ในพื้นที่  สกพอ. และให้มีต้นทุนที่แข่งขันได้ 
(๖) ระบบไฟฟ้า : ต้องมีเสถียรภาพและราคาที่แข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมการผลิต

ไฟฟ้าในรูปแบบ Cogeneration  
 ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและพัฒนาของชาติให้สอดคล้องกับการพัฒนาและ

ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพ่ือทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

 การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งคนในและนอกพ้ืนที่ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมฯ เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และเป็นโอกาสในการสร้างงานให้กับคนในพ้ืนที่ 

 จัดสรรงบประมาณกลับสู่ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการ
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และประชากรแฝง 

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก ให้กระทรวงพลังงาน ศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สกพอ. เพ่ือก าหนดกลไกและหน่วยงาน
เจ้าภาพที่จะด าเนินงานผลักดันและขับเคลื่อนที่เหมาะสมในอนาคตเพ่ิมเติมด้วย   
 ๓) ขั้นตอนที่ ๓ ก าหนดพื้นที่ใหม่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว 
ภายในปี ๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงควรมีการก าหนดพ้ืนที่พัฒนาที่มีศักยภาพ
เพ่ิมเติม ซึ่งในอดีตรัฐได้เคยมีการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern 
Seaboard) เพ่ือยกระดับภาคใต้ให้เป็นศูนย์การผลิต การค้าและการกระจายสินค้าแหล่งส าคัญของประเทศ และ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจะเป็นประตูสู่ต่างประเทศทั้งด้านทะเลอันดามัน และอ่าวไทย 
พร้อมกับใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศและการ
ส่งออกสินค้าสู่ตลาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ทั้งนี้กรอบการพัฒนาสร้างความเจริญเติบโตในพ้ืนที่ใหม่ที่มี



 
 

๑๐-๒๗ 
 

ศักยภาพ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมกับสมดุลในด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับ
รายได้ของคนในพ้ืนที่ และโอกาสพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ โดยอาจมีตัวอย่างแนวทางการพัฒนา ได้แก ่

 การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และยอมรับและเกิดความต้องการให้มี
การพัฒนาพ้ืนที่ โดยต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) ทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ ในพื้นที่
ต่อไป 

 จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ ในพ้ืนที่ใหม่ให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ  
ในรูปแบบ “พ้ืนที่พัฒนาเชิงยุทธศาสตร์” เพ่ือบูรณาการการพัฒนาความเป็นอยู่และรายได้ของคนในพื้นที่ทั้งใน
ด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้มีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบการจัดท า
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ใหม ่

 พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี ๔ ในพื้นที่ใหม่ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคอมเพล็กซ์โรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีเข้าด้วยกัน ให้มีก าลังการผลิต

ขนาดเทียบเคียงก าลังการผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพ่ือให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy 
of Scale) และสร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวในพ้ืนที่ใหม่ ก็จะสามารถลดต้นทุนของการด าเนินงานจากการใช้
ประโยชน์ความเย็นเหลือทิ้งของการแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 

(๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อเนื่องให้เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน (Cluster) และ
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย 
และผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ และให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม  
และยาง เพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ 

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

(๔) การจัดให้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในพ้ืนที่ใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ การ
ส่งเสริมการลงทุนให้ทัดเทียมกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจ
บริการที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจการค้า (Trading) ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯลฯ 

 จัดหาพ้ืนที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพ้ืนที่ใหม่ที่เหมาะสม 
และให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนจากคนในพื้นท่ี  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศพร้อมยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน 
๒) สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ 
๓) สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) 

 



 
 

๑๐-๒๘ 
 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนนิการ 
กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๔ การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ ๔  เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหลง่เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมย่อยที ่๑ ศึกษามาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมภีัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (New S-Curve) 

        อก./ สนพ. ๑๗ กองทนุเงินอุดหนุน
จากสัญญาและ

สัมปทานปโิตรเลยีม
กระทรวงพลังงาน 

สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรพัยากร
ปิโตรเลยีมในการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนั
ของอตุสาหกรรมของไทย และสรา้ง
รายได้ให้กบัประชาชน พรอ้มกบั
รองรับการเปลีย่นผา่นสู่ระบบ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนและสรา้งฐาน
ทางเศรษฐกจิใหม่ (New S-Curve) 

๑. จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมภีัณฑ์ภายในป ี๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมย่อยที ่๒ ก าหนดสิทธปิระโยชนก์าร
ลงทุนแก่อุตสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะที ่๔ 
ในพื้นที ่EEC 

        สกพอ. / อก. /สนพ./
สศช. 

๒. จัดท าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที ่๔ ทีส่ามารถด าเนินการได้
ทันทีในพื้นทีช่ายฝั่งทะเลภาคตะวนัออก 
 กิจกรรมย่อยที ่๓ ทบทวนการจดัสรรสัดสว่น

การปลอ่ยกา๊ซในพืน้ที่นิคมอตุสาหกรรม 
        สกพอ./ทส. 

กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดท าแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่๔ ที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก 

        สกพอ. / อก. /สนพ. /
สศช. 

กิจกรรมย่อยที ่๕ ศึกษาเพือ่ก าหนดกลไก
และหนว่ยงานเจา้ภาพทีจ่ะด าเนินงาน
ผลักดันและขับเคลือ่นที่เหมาะสมในอนาคต  

        สกพอ./ สนพ./อก./
สศช. 

กิจกรรมย่อยที่ ๖ จัดท าการศึกษาเพื่อก าหนด
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ ๔ ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

        อก./ สนพ.  ๓. จัดท าการศึกษาเพือ่ก าหนดกรอบแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที ่๔  
ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมที ่๗ เสนอแนวทางมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที ่๔ ต่อ
คณะกรรมการระดบัชาติและ ครม. 

        อก./ สนพ.  ๔. เสนอแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสรมิการ
ลงทุนปิโตรเคมีระยะที ่๔ ต่อคณะกรรมการ
ระดับชาตแิละ ครม. เพือ่ขอความเห็นชอบใน
หลักการและมอบหมายหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

กิจกรรมย่อยที ่๘ หนว่ยงานผู้รบัผิดชอบให้
ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามผล
การศึกษาในการก าหนดนโยบายและ
มาตรการการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที ่๔ 

        หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ตามผลการศึกษา 

 

๕. หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งรับผิดชอบด าเนินการ
ตามกรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีระยะที ่๔ 
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๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการ
แข่งขัน  

 กิจกำรไฟฟ้ำของประเทศไทย อยู่ในช่วงส ำคัญของกำรเปลี่ยนผ่ำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วทั้งจำกปัจจัยภำยในประเทศและสถำนกำรณ์ภำยนอกประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำ โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ สิ่งแวดล้อม และภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ใช้ไฟฟ้ำ ประสบปัญหำและ
อุปสรรคหลำยประกำร โดยเฉพำะปัญหำกำรยอมรับของประชำชนในพ้ืนที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ขณะที่พฤติกรรม
ผู้ใช้ไฟฟ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปท ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกขนำดแม้แต่ระดับบ้ำนอยู่อำศัยสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ใช้เองได้มำกขึ้น สำมำรถเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ในเวลำเดียวกัน (Prosumer) 
ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ Prosumer ดังกล่ำวหำยไปจำกระบบผลิตมำกขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็สร้ำงควำมผันผวนให้กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น ท ำให้กำรไฟฟ้ำต้องลงทุนปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงให้รองรับควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนในส่วนนี้มำกขึ้นแต่กลับมีรำยได้จำก
หน่วยขำยไฟฟ้ำลดลง จึงมีควำมจ ำเป็นที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันก ำหนดเงื่อนไขและรูปแบบกำร
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และรูปแบบโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับแนวโน้มของ 
“Prosumer” ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนำคต โดยต้องมีกำรส่งผ่ำนภำระต้นทุนไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และ
ผู้ผลิตประเภทต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ขณะที่ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนไฟฟ้ำของ
ประเทศ กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนด้ำนไฟฟ้ำที่กระจำยอยู่ในหลำยกระทรวง ขำดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำย
ร่วมกันอย่ำงชัดเจน อำทิ กำรแก้ไขปัญหำไฟฟ้ำดับกรณีเหตุฉุกเฉิน กำรไม่บูรณำกำรข้อมูลกำรผลิตและกำรรับซื้อ
ไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก รวมทั้งข้อมูลและแผนกำรลงทุนระบบส่งและระบบจ ำหน่ำย ส่งผลให้ เกิด
ควำมซ้ ำซ้อนในกำรลงทุนและกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ เป็นต้น จำกสภำพของปัญหำ
ดังกล่ำว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงเห็นสมควรมีการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
พลังงาน อาทิ การปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผน PDP ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 
และผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและระบบจ าหน่ายอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเร่งการเปิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า 
ในเชิงพาณิชย์ (Third Party Access) และเร่งก าหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็นธรรม เพื่อเพิ่มการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยก าหนดกิจกรรมย่อย ดังนี้   
 ๒.๕.๑ กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 202๒  
  ๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

เพ่ือให้ได้กระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย
ที่ค ำนึงถึงกำรกระจำยสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลเพ่ือลดควำมเสี่ยงของกำรจัดหำเชื้อเพลิง มีควำม
สมดุลระหว่ำงโรงไฟฟ้ำฐำน โรงไฟฟ้ำที่มีกำรตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน และกำรผลิตไฟฟ้ำใช้
เองของ Prosumer ค ำนึงถึงกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้ำ และเงื่อนไขรำยภูมิภำค  
 ๒) ตัวช้ีวัด 

(๑) ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำและลักษณะควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ (Load Profile) รำยภำค ศักยภำพแหล่งเชื้อเพลิงและพ้ืนที่ก่อสร้ำง
ไฟฟ้ำรำยภำค ศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำทีเ่ชื่อมโยงระหว่ำงภำค (Tie-line) ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 256๔   
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(๒) จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power 
Development Plan: PDP 2022) ที่พิจำรณำถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอ่ืน พิจำรณำ
ควำมสมดุลรำยภำคโดยค ำนึงถึงควำมมั่นคง ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยเทพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนสำยส่งเชื่อมโยง
ระหว่ำงภูมิภำค(Tie-line) กำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
จำกกำรผลิตไฟฟ้ำในระดับท่ีเหมำะสม โดยควรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพื้นที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำด้วย
ตั้งแต่ต้น รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนในเรื่องต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำตำมประเภทเชื้อเพลิง โดย
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในปี พ.ศ. 256๕ 

(๓) ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ศึกษำ
แนวทำงกำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ พิจำรณำผลกระทบจำก Prosumer แล้ว เช่น กำร
พัฒนำระบบพยำกรณ์ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast 
System) กำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งและระบบจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำ กำรส่งเสริมมำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้น เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ำมี
ประสิทธิภำพรองรับกำรเข้ำมำของพลังงำนหมุนเวียนและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด  ให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 256๔ และน ำผลกำรศึกษำดังกล่ำวไปพิจำรณำในส่วนของศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำที่เชื่อมโยงระหว่ำง
ภำค (Tie-line) เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลร่วมจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 202๒ 

(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ไป
ด าเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 256๕ เช่น กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำและระบบสำยส่งไฟฟ้ำ เป็นต้น 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
 กระทรวงพลังงาน 

๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม 

 ด ำเนินกำรปฏิรูปกระบวนกำรและข้ันตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทยและใช้จัดท ำร่ำงแผน PDP ๒๐๒๒ โดยผ่ำนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำร/หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกำศใช้ในภำยในปี ๒๕๖๕ 

๕) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

งบประมำณแผ่นดิน และแหล่งงบประมำณอ่ืน 
๖) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปรับปรุงแนวทางและกระบวนจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ  

(๑.๑) ขั้นตอนที่ ๑.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งมีคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า ศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและกำรเติบโตที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเติบโตทำง
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เศรษฐกิจของประเทศ จัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำรำยภำค จัดท ำฐำนข้อมูลศักยภำพแหล่งผลิต
ไฟฟ้ำและต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำรำยภำคที่แท้จริง กำรจัดหำและส ำรองเชื้อเพลิงเพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งระบบ 
ฐำนข้อมูลศักยภำพระบบส่งไฟฟ้ำและกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำคให้แล้วเสร็จภำยในปี 25๖๔  รำยละเอียดตำม
รูปที่ ๒.๕.๑ โดยมีขั้นตอนและกระบวนกำร ได้แก่ 
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รูปที ่2.5-1 กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

๑) รวบรวมข้อมูล: แนวทางการจัดท าแผน PDP ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยรำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ๑ ด้ำนไฟฟ้ำ ของสภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่องกำรปฏิรูปโครงสร้ำงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งค ำนึงถึงกำรก ำหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้สมดุลไม่พ่ึงพำเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไป มีระดับก ำลังผลิตส ำรองที่
เหมำะสม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำรท ำให้มีเสถียรภำพด้ำนรำคำค่ำไฟฟ้ำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
รวมถึงปฏิรูปกำรจัดหำเชื้อเพลิงทั้งระบบ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ของสถำบันวิจัยพลังงำน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  ปี ๒๕๕๘ เสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เรื่อง “โครงกำรวิจัยเพ่ือศึกษำ
แนวคิดกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิต
ไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค๒”ซึ่งศึกษำแนวคิดกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค 

                                                           
๑

 คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ. 2560. รำยงำน
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ. 

๒ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558 เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
โครงกำรวิจัยเพื่อศึกษำแนวคิดกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศโดยพิจำรณำเง่ือนไขด้ำนกระจำย
ระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค 



 
 

๑๐-๓๒ 
 

และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของสถำบันวิจัยพลังงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ปี ๒๕61 เสนอต่อส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) เรื่อง “โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับ
แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย๓” ซึ่งศึกษำแนวทำงกำรพิจำรณำเกณฑ์ควำมมั่นคงในกำรวำงแผน
พัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศและกำรก ำหนดระดับก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่เหมำะสมของประเทศไทย 

๒) รวบรวมข้อมูล: ก าลังการผลิต รูปแบบความต้องการไฟฟ้า ชนิด
ของแหล่งพลังงาน/เชื้อเพลิงที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคหรือแบ่งตามศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศ  เพ่ือ
เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำโดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิต
ไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค 

๓)  ก าหนดระดับความม่ันคงของระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยเป็น
กำรพิจำรณำตำมหลักกำรวำงแผนเพ่ือรับมือกับควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ในอนำคต โดยอำศัยดัชนี
ควำมเชื่อถือได้ร่วมกับระดับก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดปริมำณโรงไฟฟ้ำที่จะต้อง
น ำเข้ำมำในระบบ 

๔)  ก าหนดสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าแบบจ าลองการวางแผน
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นในอนาคตของประเทศ ๒๐ ปี โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้งทำงด้ำนนโยบำย 
เทคนิค เศรษฐศำสตร์ สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำม
ภูมิภำค และพิจำรณำปัจจัยที่ช่วยท ำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลง โดยเฉพำะกำรเพ่ิมสัดส่วนโรงไฟฟ้ำที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำ
และมีเสถียรภำพด้ำนรำคำเพ่ือช่วยลดภำระให้ประชำชนและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรไทย 

๕)  ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแนวคิดการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า โดยพิจำรณำเงื่อนไขสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอ่ืนๆ เงื่อนไขด้ำนก ำลัง
ผลิตและกำรส่งจ่ำยไฟฟ้ำให้เหมำะสมเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรำยภูมิภำค เงื่อนไขด้ำนกระจำยระบบ
ผลิตไฟฟ้ำหรือบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมภูมิภำค พร้อมทั้งจัดท ำตัวอย่ำงผลกำรก ำหนดแผนพัฒนำก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำตำมแนวทำงท่ีน ำเสนอ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน มีควำมเห็นสอดคล้องกับ สปท. และสถำบันวิจัย
พลังงำนฯ แนวคิดในกำรปฏิรูปโครงสร้ำงแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย โดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำน
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำให้สมดุล กระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำหรือกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำม
ภูมิภำค ก ำลังผลิตส ำรองที่เหมำะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสถียรภำพด้ำนรำคำค่ำไฟฟ้ำที่สะท้อนโครงสร้ำง
ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำที่แท้จริง รวมถึงปฏิรูปกำรจัดหำเชื้อเพลิงทั้งระบบ  

(๑.๒) ขั้นตอนที่ ๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่พิจารณาถึง
ข้อจ ากัดของเงื่อนไขรายภูมิภาค โดยค ำนึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำประเภทอ่ืนๆ ควำมมั่นคงและ
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยเทพลังงำนไฟฟ้ำผ่ำนสำยส่งเชื่อมโยง (Tie-line) ระหว่ำงภูมิภำค กำรใช้โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรผลิตไฟฟ้ำในระดับที่เหมำะสม 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนในเรื่องต้นทุนไฟฟ้ำรำยภำค จากนั้นสัมมนารับฟังความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า จากคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ  

                                                           
๓ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561 เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

โครงกำรศึกษำปรับปรุงเกณฑ์ก ำลังผลิตไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 



 
 

๑๐-๓๓ 
 

ศึกษำกำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยให้มีควำมทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำ
ในอนำคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘ เดือน 

(๑.๓) ขั้นตอนที่ ๑.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
(PDP) ไปด าเนินการ เช่น กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ระบบสำยส่ง และระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ เป็นต้น  

(๒) ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการและปรับปรุงตามแนวคิดของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ ดังนี้ 

(๒.๑) การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขสัดส่วน
โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ และเงื่อนไขด้านก าลังผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้าให้เหมาะสม
เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายภูมิภาค นอกจำกพิจำรณำด้ำนกำรจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำในภำพรวมของทั้งประเทศเป็นหลัก ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำมิติของควำมมั่นคงและ
ข้อจ ำกัดของเงื่อนไขในรำยภูมิภำค นอกจำกนี้ ในอนำคตอันใกล้ มีแนวโน้มว่ำพลังงำนหมุนเวียนจะมีบทบำท
ส ำคัญต่อกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ในขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้ำในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังพ่ึงพำโรงไฟฟ้ำหลักขนำดใหญ่ซึ่งมีกำรตอบสนองที่ไม่ค่อย
รวดเร็วอยู่ ส่งผลให้แม้ว่ำปริมำณก ำลังผลิตไฟฟ้ำของระบบสูงแต่ก็อำจไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมผันผวน
ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตได้ทัน ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำได้ ดังนั้น จึงต้องมีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยเพ่ือรองรับกำรจัดท ำแผน PDP 202๒ 
รำยละเอียดตำรำงเปรียบเทียบแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ปี ๒๐๑๕ และปี ๒๐๑๘ เทียบกับ
ข้อเสนอกำรปฏิรูปของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๒.๕-๑ 

ตารางท่ี ๒.๕-๑ ตารางเปรียบเทียบหลักการระหว่างแผน PDP ๒๐๑๕ แผน PDP ๒๐๑๘  
และข้อเสนอการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูป 

ประเด็นการพิจารณา PDP๒๐๑๕ PDP๒๐๑๘  ข้อเสนอการปฏิรูป  
การให้ความส าคัญ จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ 

ความต้องการ 
พิจารณาความสมดุลระหว่าง 

Demand และ Supply เชิงลึกใน
รายภูมิภาค 

พิจารณาความมั่นคงและข้อจ ากัด
ของเง่ือนไขรายภูมิภาค 

การกระจายเช้ือเพลิง ความสมดุลด้านพลังงาน
ภาพรวมประเทศ (ก าหนดโดย 

กพช.) ลดความเสี่ยงด้าน
เช้ือเพลิง ลดสัดส่วนก๊าซฯ 

ความสมดุลด้านพลังงานภาพรวม
ประเทศเพิ่มสัดส่วนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขึ้นโดยมี
การสนับสนุนSolarในภาคประชาชน 
เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก 

ก าหนดนโยบายสัดส่วนการกระจาย
เช้ือเพลิงที่เหมาะสมก่อนการจัดท า

แผน 

สัดส่วนภาครัฐ/เอกชน ไม่ม ี ไม่ม ี น ามาพิจารณา 
ต้นทุนไฟฟ้าที่เหมาะสม ภาพรวมประเทศ ภาพรวมประเทศ สะท้อนโครงสร้างต้นทุนในภาพรวม

ประเทศ ยกเว้นเฉพาะกรณีธุรกิจบน
เกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้าที่เช่ือมโยงกับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ 

ปริมาณการปล่อย CO๒ ลดการปล่อยต่ ากว่าแผนเดิม 
และบรรจุใน COP๒๑ 

ลดการปล่อยต่ ากว่าแผนเดิม 
และบรรจุใน COP๒๑ 

ลดการปล่อยต่ ากว่าแผนเดิม 
และบรรจุใน COP๒๑ 

การอนุรักษ์พลังงาน EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์
ทั้ง Demand และ Supply 

EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ท้ัง 
Demand และ Supply 

EEP : EI ลดลง ๓๐% มีอนุรักษ์ท้ัง 
Energy Demand การลด Peak 

Demand และ Supply 



 
 

๑๐-๓๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา PDP๒๐๑๕ PDP๒๐๑๘  ข้อเสนอการปฏิรูป  
พลังงานหมุนเวียน AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต

ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด) 
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต

ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด) 
AEDP : ๒๐% ของภาคการผลิต

ไฟฟ้า (ศักยภาพรายจังหวัด) 
 

ความต้องการไฟฟ้ารายภาค ภาคใต้ รายภาค รายภาค 
ศักยภาพแหล่งผลิต/เช้ือเพลิง 
รายภาค 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , ก๊าซฝั่ง
ตะวันตก 

รายภาค รายภาค 

Regional PDP พิจารณาภาคใต้ ให้มีความ
สมดุล  RM เหมาะสม โดย
พิจารณาระบบส่งไฟฟ้า 

พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดุล  
โดยพิจารณาระบบส่งไฟฟ้า 

พิจารณาทุกภาคให้มีความสมดุล 
มีก าลังผลิตท่ีเชื่อถือได้ท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคร่วมด้วย กรณีจ าเป็น 
ต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้พิจารณา
ภูมิภาคท่ีมีความมั่นคงต่ าสุดล าดับแรก 

Public Hearing จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา 
Load และ Supply ประเทศ 

จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load 
และ Supply ภาคนั้นๆ 

จัดรับฟังฯ ทุกภาค พิจารณา Load 
และ Supply ภาคนั้นๆ 

Smart Grid ก าหนดให้มีโครงการ Smart 
Grid ใน PDP 

ก าหนดให้มีโครงการ Smart Grid 
ใน PDP 

ประยุกต์ Smart Grid ในระบบไฟฟ้า 

ข้อก าหนดก าลังผลิตส ารอง 
(Reserve Margin) 

RM ไม่น้อยกว่า ๑๕% มีก าลังการผลิตที่เช่ือถือได้ 
(Reliable Capacity) – Demand 

ครอบคลุมกรณีโรงไฟฟ้าใหญ่สุดของ
ภาคหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน 

พิจำรณำ RM ที่เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
โดยควรพิจำรณำเปลี่ยนไปใช้เง่ือนไข
ระดับควำมเชื่อถือได้ของระบบผลิต
ไฟฟ้ำตำมมำตรฐำนสำกล อำทิ พจิำรณำ
จำกโอกำสเกิดไฟฟ้ำดับ เป็นต้น 

ศึกษาความเสี่ยงการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศ 

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม 

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม 

ศึกษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า
ต่างประเทศที่เหมาะสม 

คณะท างานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการ Load & 
PDP,  คณะท างานจัดท า PDP 

คณะอนุกรรมการ Load & PDP,  
คณะท างานจัดท า PDP 

คณะอนุกรรมการ Load & PDP , 
คณะท างานจัดท า PDP 

การติดตาม/ด าเนินการตามแผนฯ คณะขับเคลื่อนแผนฯ ติดตามทุก
โครงการ 

คณะขับเคลื่อนแผนฯติดตามทุก
โครงการ 

ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ 
ติดตามแผนฯ/โครงการ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือก 
พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ำรำยภำค 

ไม่มี ไม่มี ประชำชนเลือกพื้นที่ที่ยอมให้
สร้ำงโรงไฟฟ้ำตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ก่อนที่จะด ำเนนิกำรก่อสร้ำง 
พิจารณา Back Up ส าหรับ Micro 
Grid , IPS 

ไม่ม ี ไม่ม ี น ามาพิจารณา 

วิเคราะห์ Sensitivity ของราคา
เช้ือเพลิง Demand ที่ส่งผล
กระทบต่อค่าไฟฟ้า 

ไม่ม ี ไม่ม ี มี 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ไม่ม ี มี มี 

ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและ
ระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าใน
อนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี มี 



 
 

๑๐-๓๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา PDP๒๐๑๕ PDP๒๐๑๘  ข้อเสนอการปฏิรูป  
ศึกษาและวิเคราะห์จัดท า 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
รายภาค (Load Profile) ซึ่งได้
พิจารณาผลกระทบจาก 
Prosumer แล้ว 

ไม่ม ี ไม่ม ี มี 

การใช้ประโยชน์โรงไฟฟ้าเก่าหรือ
พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเก่าที่มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว 

มีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าที่
หมดอายุของ กฟผ. เพื่อความ
มั่นคงระบบไฟฟ้ารายพื้นที่ 

มีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าที่
หมดอายุของ กฟผ. เพื่อความมั่นคง

ระบบไฟฟ้ารายพื้นที่ 

พิจารณาตามความมั่นคงและความ
คุ้มค่าของการด าเนินการ 

 

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน มีควำมเห็นสอดคล้องกับรำยงำนข้อเสนอเชิงนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ๔ ด้ำนไฟฟ้ำของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ให้กระทรวงพลังงำน (พน.) โดย
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) จัดท ำ PDP โดยพิจำรณำเงื่อนไขด้ำนก ำลังผลิตและกำรส่งจ่ำย
ไฟฟ้ำให้เหมำะสมเพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรำยภูมิภำค โดยค ำนึงถึงควำมพ่ึงได้ของโรงไฟฟ้ำ 
(Dependable Capacity Factor) ในแต่ละประเภทเชื้อเพลิงรำยภำคด้วย เช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมเข้ม
แสงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สูง ในขณะที่ภำคใต้มีควำมเข้มแสงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ
พลังแสงอำทิตย์ต่ ำ เป็นต้น กรณีที่ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเพ่ิมหรือลด สำมำรถปรับเปลี่ยนก ำหนดเวลำ
โรงไฟฟ้ำทุกประเภทเข้ำระบบตำมควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงพิจำรณำ
ควำมมั่นคงกำรจัดหำเชื้อเพลิงส ำหรับผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนและโรงไฟฟ้ำ
ประเภทอ่ืนๆ ให้เหมำะสม โดยยึดหลักทั้งกำรกระจำยชนิดเชื้อเพลิง และกระจำยแหล่งจัดหำ ก ำหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่สมดุลอย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงทำงพลังงำน ไม่พ่ึงพำเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำก
เกินไป เพ่ือเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเชื้อเพลิงทั้งระบบ รวมทั้งพิจำรณำปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำ
จำกประเทศเพ่ือนบ้ำน เสถียรภำพด้ำนรำคำไฟฟ้ำ  รวมถึงกำรเน้นกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และแผน PDP ต้องค ำนึงถึงต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชนิดต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน รวมถึงต้นทุนด้ำน
สิ่งแวดล้อม และ Externalities อ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งโรงไฟฟ้ำที่เหมำะสมของประเทศไทย ควรมีทั้งโรงไฟฟ้ำที่มีกำร
กระจำยเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงในสถำนที่และสัดส่วนที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและแหล่ง
เชื้อเพลิงในแต่ละภูมิภำค  

ส ำหรับประเทศไทยสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินและนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำที่มีค่ำต้นทุน
เชื้อเพลิงต่ ำ สำมำรถเดินเครื่องได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับว่ำยังมีสัดส่วนค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของโลก
หรือประเทศที่พัฒนำแล้วหลำยประเทศ กำรเพ่ิมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทคโนโลยีสะอำดและ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ ในลักษณะโรงไฟฟ้ำฐำน หรือ Base Load ในระดับหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีในกำรจ ำกัด
กำรปลดปล่อย CO2 NOx และ SOx จะช่วยให้เกิดกำรกระจำยเชื้อเพลิงเพ่ือกำรผลิตไฟฟ้ำ แต่ทั้งนี้ต้องค ำนึงถึง
สถำนที่ตั้ง ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชนและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียงด้วย ส่วน  
ก๊ำซธรรมชำติซึ่งเดิมเชื่อว่ำมีสัดส่วนในกำรผลิตไฟฟ้ำสูงเกินไปนั้น สภำพตลำดก๊ำซธรรมชำติในปัจจุบัน
เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีกำรขุดเจำะแบบ fracking ท ำให้ได้ shale gas กับ shale oil มหำศำลจำกหลำย
แหล่งทั่วโลก รวมทั้งเทคโนโลยีกำรแปรสภำพ กำรกักเก็บ และกำรขนส่ง ท ำให้ประเทศไทยสำมำรถกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติได้มำกขึ้น โดยสำมำรถจัดหำก๊ำซธรรมชำติในรูปแบบ LNG ได้จำกหลำย

                                                           
๔
 คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ. 2560. รำยงำน

เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์พลังงำนชำติ. 



 
 

๑๐-๓๖ 
 

แหล่งผลิต เนื่องจำกก๊ำซธรรมชำติถูกจัดว่ำเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงที่สะอำด กำรพิจำรณำสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำ
ด้วยก๊ำซธรรมชำติให้เหมำะสมสอดคล้องกับทิศทำงตลำด LNG จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่ควรพิจำรณำให้ 
สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนได้  

ในส่วนของพลังงำนหมุนเวียนนั้น รัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรก ำจัดขยะมูลฝอย เป็นภำรกิจเร่งด่วนและ
ส ำคัญที่ประเทศไทยจัดเป็นวำระแห่งชำติ (National Agenda) ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนควร
ร่วมมือกันในกำรขับเคลื่อนนโยบำย คณะกรรมกำรปฏิรูปฯ ได้ศึกษำวิเครำะห์แล้ว เห็นควรเสนอให้ทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท ำแผนแม่บทกำรก ำจัดขยะในภำพรวมของประเทศ เพ่ือมิให้เกิดกำรแก่งแย่ง
ขยะมูลฝอย หรือมุ่งด ำเนินกำรเพ่ือขำยไฟฟ้ำเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำดังเช่นในปัจจุบัน ในส่วนของกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกชีวมวล (Biomass) ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้พลังงำนทดแทนภำยในประเทศ และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศไทยที่มุ่งเน้นกำรกระจำยแหล่งเชื้อเพลิงในกำร
ผลิตไฟฟ้ำให้ประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ ในสัดส่วนที่เหมำะสม จึงเห็นควรเสนอให้ส่งเสริมกำร
ปลูกไม้โตเร็วเพ่ิมข้ึนเพื่อมำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส ำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยสนับสนุนให้มีกำรรวมตัวเป็น
กลุ่มภำยใต้ระบบเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming) ซึ่งจะท ำให้โรงไฟฟ้ำชีวมวลพัฒนำกลำยเป็นก ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำที่พ่ึงพำได้ (Firm) ของประเทศ เนื่องจำกมีเชื้อเพลิงอย่ำงเพียงพอสม่ ำเสมอตลอดทั้งปี ดังนั้น รัฐบำล
จึงควรสนับสนุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลต่อไปในลักษณะที่ส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญำ และรับซื้อไฟฟ้ำ
ในอัตรำที่ไม่ก่อให้เกิดภำระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยเปิดกว้ำงให้มีกำรแข่งขันและขจัดอุปสรรคจำกกฎเกณฑ์ของรัฐ
ต่อไป ทั้งนี้ หำกเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนใดยังมีต้นทุนสูงแต่ภำครัฐยังมีควำมจ ำเป็นต้อง
ส่งเสริม จะต้องมีกำรรับซื้ออย่ำงต่อเนื่องแต่ควรจ ำกัดปริมำณกำรรับซื้อในแต่ละรอบ อย่ำงไรก็ดี กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องมีควำมชัดเจนและประกำศล่วงหน้ำเพ่ือเป็นกำรส่งสัญญำณที่ถูกต้องไปยั งนักลงทุน
เพ่ือให้สำมำรถเตรียมกำรปรับตัวได้ทันและไม่เกิดควำมเสียหำยต่อกำรลงทุนภำยในประเทศ และยังเป็นกำรส่ง
สัญญำณให้ยังคงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนลงให้สำมำรถแข่งขันได้ในอนำคตนอกจำกนี้ หำกต้นทุน
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนบำงเทคโนโลยีมีแนวโน้มถูกลง ภำครัฐควรลดอัตรำรับซื้อลงแต่ควรอยู่ใน
ระดับท่ีเหมำะสมและปรับรูปแบบโครงสร้ำงกิจกำรเพ่ือเปิดโอกำสให้พลังงำนทดแทนเข้ำสู่ระบบเพ่ือแข่งขันกับ
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ได้มำกข้ึน  

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้ำในปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจนอัน เนื่องมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพำะพลังงำนแสงอำทิตย์ในปัจจุบัน ท ำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกขนำดแม้แต่ระดับบ้ำน
อยู่อำศัยเกิดควำมตื่นตัวเริ่มหันมำสนใจซื้ออุปกรณ์เพ่ือผลิตสินค้ำหรือบริกำรใช้เองสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้ำใช้เองได้มำกขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรหลอมรวมระหว่ำงท ำให้กลำยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ในเวลำเดียวกัน 
หรือที่เรียกว่ำเป็น "Prosumer" ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของ Prosumer ดังกล่ำวหำยไปจำกระบบผลิตมำก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมผันผวนให้กับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำรวมของประเทศมำกขึ้น ท ำให้
กำรไฟฟ้ำต้องลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงให้รองรับควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนในส่วนนี้
มำกขึ้นแต่กลับมีรำยได้จำกหน่วยขำยไฟฟ้ำลดลง จำกเหตุผลดังกล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมกันก ำหนดเงื่อนไขและรูปแบบกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน และรูปแบบ
โครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำที่เหมำะสมกับแนวโน้มของ “Prosumer” ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนำคตต่อไป 

(๒.๒) การก าหนดสัดส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อความม่ันคงที่เหมาะสม ใน
ปัจจุบันภำครัฐด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำของประเทศทั้งกำรจัดหำไฟฟ้ำและบริหำรระบบ
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ดังนี้  
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- โรงไฟฟ้ำในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ำกัดระบบส่งไฟฟ้ำ และจ ำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้ำเพ่ือ
รักษำควำมมั่นคง ได้แก่ พ้ืนที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภำคใต้  

- โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำ รวมถึงโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำแบบสูบกลับ  
- โรงไฟฟ้ำที่เสริมควำมมั่นคง (Ancillary Services) เช่น Quick-Start 

Reserve, Fast Load Following หรือ Black Start Units เป็นต้น โดยยังให้ควำมส ำคัญอย่ำงสมดุลกับ
โรงไฟฟ้ำที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูก สำมำรถเดินเครื่องในลักษณะ Base Load ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง และใช้
เทคโนโลยีทันสมัยและสะอำด  

- โรงไฟฟ้ำที่ท ำหน้ำที่ Standby Reserve  
- จัดหำไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศโดยค ำนึงถึงศักยภำพที่สำมำรถจัดหำได้และมีรำคำ

ที่เหมำะสม โดยกระจำยแหล่งผลิตไฟฟ้ำในประเทศเพ่ือนบ้ำนหลำยๆ ประเทศไม่เกินร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ของ
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในระบบ 

ทั้งนี้ ควรให้มีกำรศึกษำโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรไฟฟ้ำของ
ประเทศ อำท ิศูนย์ควบคุมฯ ระบบส่ง และโรงไฟฟ้ำเพ่ือควำมมั่นคง เป็นต้น เพ่ือก ำหนดรูปแบบกิจกำรไฟฟ้ำที่
เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมกำรแข่งขันในระยะยำว  

(๒.๓) เพิ่มระดับความม่ันคงระบบไฟฟ้าส าหรับจุดที่ มีความเสี่ยงและ 
มีความส าคัญต่อประเทศ พ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญของประเทศและมีควำมเสี่ยงจำกไฟฟ้ำดับได้ เช่น พ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นศูนย์กลำงรำชกำร ธุรกิจและอุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีควำม
เสี่ยงในเรื่องควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ เช่น ภำคใต้ซึ่งเป็นภำคท่ีมีกำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวสูงในแต่ละ
ปี โดยมีกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำกับภำคอ่ืนเพียงภำคเดียวด้วยระยะทำงสำยส่งกว่ำ ๘๐๐ กิโลเมตร เพ่ือส่ง
ไฟฟ้ำไปยังภำคใต้ เป็นต้น  ดังนั้น กำรวำงแผนเพ่ิมควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ ควรพิจำรณำออกเป็น ๒ ด้ำน คือ
๑) ความม่ันคงด้านโรงไฟฟ้าภายในพื้นที่ โดยต้องเป็นโรงไฟฟ้ำที่มีควำมมั่นคงในกำรจัดหำเชื้อเพลิงค่อนข้ำงสูง 
อำทิ  โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเทคโนโลยีสะอำด โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ  โรงไฟฟ้ำที่เป็น “โรงไฟฟ้ำ
ฐำน” ของระบบ หรือ Base Load Power Plant จึงควรใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีควำม
เสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของอุปทำนและรำคำน้อย นอกจำกนี้ ควรจะพิจำรณำก ำหนดให้มีกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
ทดแทนโดยใช้พ้ืนที่เดิมของโรงไฟฟ้ำที่ก ำลังจะหมดอำยุ เนื่องจำกพ้ืนที่เดิมนั้น มีข้อดีหลำยด้ำน เช่น ประชำชนใน
พ้ืนที่ไม่ต่อต้ำนเนื่องจำกมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในประโยชน์ของโรงไฟฟ้ำ มีระบบส่งไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคเดิม
อยู่แล้ว รวมถึงจะช่วยลดกำรลงทุนเนื่องจำกไม่มีต้นทุนด้ำนกำรจัดหำพ้ืนที่แล้ว และ ๒)  ความม่ันคงด้านระบบ
ส่งไฟฟ้าเพื่อส่งไฟฟ้าจากภาคหนึ่งไปสู่อีกภาคหนึ่ง เช่น กำรส่งไฟฟ้ำจำกภำคอ่ืนเข้ำสู่พ้ืนที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล กำรส่งไฟฟ้ำจำกภำคตะวันตกไปยังภำคใต้ รวมถึงพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอำเซียน (ASEAN Power Grid: APG) ส ำหรับเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำแรงสูงของประเทศสมำชิก
อำเซียนให้มีควำมเป็นหนึ่งเดียว มีเสถียรภำพ มีควำมเชื่อถือได้ของพลังงำนไฟฟ้ำ มีควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ 
และให้แต่ละประเทศสมำชิกใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมแนวคิดกำรใช้พลังงำน
อย่ำงยั่งยืนและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ จะต้องศึกษำกำรปรับปรุงระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำให้ทันสมัย (Grid 
Modernization) ในส่วนระบบส่ง ระบบจ ำหน่ำย  และศูนย์ควบคุมกำรโครงข่ำยไฟฟ้ำ รวมถึงมีกำรน ำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของประเทศ อำทิเช่น กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์
ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast System) กำรติดตั้ง
ระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) ในระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ กำรส่งเสริม
มำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้นเพ่ือให้ระบบไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพรองรับกำร
เข้ำมำของพลังงำนหมุนเวียนและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด 
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  (๒.4) มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งข้อดี และข้อเสีย ซึ่งกำรถ่ำยทอดข้อมูลให้ประชำชนได้รับทรำบข้อเท็จจริง
และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและมำตรฐำนต่ำง ๆ ของโรงไฟฟ้ำ จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำร
สร้ำงกำรยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจจำกประชำชนโดยรอบโรงไฟฟ้ำ และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับประชำชนถึงต้นทุนที่แท้จริงในกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงในแต่ละประเภทเชื้อเพลิง เช่น ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหินและพลังงำนหมุนเวียนตำมแผนพัฒนำก ำลังกำร 
ผลิตไฟฟ้ำ และต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำในแต่ละภำค   

(๒.๕) มอบหมายส านักงาน กกพ. ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
และ ๓ การไฟฟ้า บูรณาการการท างานเพื่อพัฒนาการจัดเก็บ/รายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ภาพรวมการผลิต
และการใช้ไฟฟ้าของประเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (Harmonization of report and analysis) โดย
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูลทั้งในด้านการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ
ผลิตเองใช้เองหรือขายตรงให้ผู้บริโภค (independent power supply: IPS) ซึ่งอาจก าหนดเป็นมาตรฐาน/
ข้อบังคับ อาทิ ก าหนดเป็นระเบียบ ก าหนดเป็นมาตรการส่งเสริมในช่วงเปลี่ยนผ่านในรูปแบบต่าง ๆ และต้อง
ก าหนดคุณสมบัติของเครื่องวัดในการเก็บข้อมูล Load Profile ที่จ าเป็นต้องติดตั้งให้เป็นไปในรูปแบบมาตรฐานขั้น
ต่ าเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวางแผนและจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค
และของภาพรวมประเทศ (Load Profile) ที่จ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองของผู้ใช้ไฟฟ้า 
(Prosumer) ที่ก าลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทางเพ่ิมเติม ในการจัดท า PDP ได้แก่ 
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค กำรพัฒนำระบบพยำกรณ์ควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน (Renewable Energy Forecast System) กำรปรับปรุงระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่พิจำรณำ
ผลกระทบจำก Prosumer และกำรติดตั้งระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System: ESS) กำรส่งเสริม
มำตรกำรกำรตอบสนองด้ำนโหลด (Demand Response) เป็นต้น  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ ที่ได้ค านึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน
และโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ การกระจายเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า การก าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่สมดุลและ
ค านึงถึงความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิงทั้งระบบ ควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองของประเทศในกำรผลิต
ไฟฟ้ำ ก ำลังผลิตส ำรองที่เหมำะสมส ำหรับโรงไฟฟ้ำหลักและไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กำรกระจำยระบบผลิตไฟฟ้ำและกำรบริหำรแหล่งเชื้อเพลิงตำมศักยภำพที่มีรำยละเอียดแยกตำม
ภูมิภำค กำรผลิตไฟฟ้ำใช้เองของผู้ ใช้ไฟฟ้ำ (Prosumer) และข้อมูลระบบส่งไฟฟ้ำเพ่ือควำมมั่นคงและ
ประสิทธิภำพด้ำนระบบไฟฟ้ำ โดยค ำนึงถึงแนวทำงกำรลดภำระค่ำไฟให้กับประชำชนและควำมสำมำรถในกำร
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้กับผู้ประกอบกำร 

๒) ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย และสร้ำงควำมตระหนักรู้ ให้กับประชำชนถึงต้นทุนไฟฟ้ำ 
ตำมแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังอำจมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพ้ืนที่ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำด้วยเพ่ือ
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล พร้อมกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศอย่ำง
สมดุล และเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด 

๓) ประเทศไทยได้ เพิ่มระดับความม่ันคงระบบไฟฟ้าส าหรับจุดที่ มีความเสี่ยงและ 
มีความส าคัญต่อประเทศชาติ  เพ่ือควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำของประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์กลำงกำร 
ซื้อขำยไฟฟ้ำในระดับภูมิภำค 



 

๑๐-๓๙ 
 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี ๒.๕.๑ โครงสร้างแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า ๒๐๒๒ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด 
(ลบ.) แหลง่เงิน 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 
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อ
รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ราย
ภาค ศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิงและพื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้ารายภาค ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าที่
เชื่อมโยงระหว่างภาค (Tie-line) 

                    สนพ./พพ./กฟผ./ 
กฟน./กฟภ. /

ส านักงาน กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๑ 

กิจกรรมย่อยที ่๒ ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหนา่ยให้มีความทันสมยั
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and 
Distribution)  

                    สนพ./พพ./กฟผ./ 
กฟน./กฟภ. /

ส านักงาน กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓ 

กิจกรรมย่อยที ่๓ จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ (PDP ๒๐๒๒) ที่พิจารณาถึงความ
สมดุลขอ้จ ากัดของเง่ือนไขรายภูมิภาค โดยค านึงถึงสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้
ประเภทอื่นๆ ความมัน่คงและความสามารถในการถา่ยเทพลังงานไฟฟา้ผ่านสายส่ง
เชื่อมโยง (Tie-line) ระหวา่งภูมภิาค และการปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ไฟฟา้ในระดับที่เหมาะสม โดยบูรณาการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

                    สนพ./พพ./กฟผ./ 
กฟน./กฟภ. /

ส านักงาน กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๒ 

กิจกรรมย่อยที ่๔ แผน PDP ๒๐๒๒ ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและ
ได้รับความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง      

                    สนพ./กฟผ./กฟน. 
กฟภ./ส านกังาน 

กกพ. 

- งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๒ 

กิจกรรมย่อยที ่๕  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ไปด าเนินการ                     สนพ./พพ./กฟผ./ 
กฟน./กฟภ. 

- งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑ ๓ 



 

๑๐-๔๐ 
 

 ๒.๕.๒ กิจกรรมย่อยท่ี ๒ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
กิจการไฟฟ้า 

 ๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

(๑) การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การก ากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และคงไว้ซึ่งความมั่นคง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตเอง ใช้เอง และซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน 

(๒) ส่งเสริมและจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบ
ส่งและระบบจ าหน่าย 

(๓) จัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ป ีของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

(๔)  รูปแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขัน
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับแนวโน้มของกิจการไฟฟ้าในอนาคต 

(๕) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจ าหน่าย (Retail) ในระยะยาว 
(๖) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม 

เป็นธรรม และเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer 
(๗) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่ยุค 
Prosumer 

๒) ตัวช้ีวัด 

(๑) ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่เพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
ภายในปี ๒๕๖๕ 

(๒) ประกาศใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราส าหรับ Third Party Access ของระบบ
ส่งและระบบจ าหน่าย ภายในปี ๒๕๖๔ 

(๓) ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ภายในปี 
๒๕๖๓ 

(๔) จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี  (Energy Trading 
Platform (ETP) ในพ้ืนที่ EEC ภายใน ปี ๒๕๖๔ และเริ่มด าเนินโครงการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

(๕) มีผลการศึกษาการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน 
(ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ) เพ่ือรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องพิจารณาบทเรียน
จากการด าเนินการในต่างประเทศด้วย ภายใน ปี ๒๕๖๔ 

(๖) จัดท ารูปแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า ภายในปี ๒๕๖๔ 

(๗) จัดท าร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) ภายในปี 
๒๕๖๕ 

(๘) มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ปี ภายใน ปี ๒๕๖๕ 



 

๑๐-๔๑ 
 

(๙) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 
Prosumer 

(๑๐) ปรับปรุงรายละเอียดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใสแก่ประชาชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  กระทรวงพลังงาน  
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ด าเนินการปฏิรูปภายใน ๕ ปี 
๕) ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งงบประมำณอ่ืน 
๖) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษา จัดท าระเบียบ และเตรียมความพร้อม ภายในปี ๒๕๖๕ 
(๑) แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน  

โดยมีแนวทางดังนี้ 
 (๑.๑) ศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าทั้งในเรื่องกฎระเบียบและโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Micro Grid และ Trading Platform) และ
ระดับครัวเรือน(Self-Generation) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด Distributed Energy Resources โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการก ากับดูแลและการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความพร้อมในการรองรับ
การแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 

(๑.๒)  ศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าทั้งระบบเพ่ือรองรับรูปแบบ
กิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาผลกระทบในด้าน Prosumer และ Disruptive technology และ
น าผลจากข้อเสนอที่ ๒) โครงการทดสอบ (Sandbox) มาใช้ประกอบในการศึกษา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีการ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ Enhanced Singer Buyer : ESB กับรูปแบบกิจการไฟฟ้าใหม่ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าจากระบบหลักและภาพรวมของประเทศเป็นส าคัญ  

(๑.๓)  ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมและจัดท า
ระเบียบและกฎเกณฑ์และอัตราส าหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย รวมถึงศึกษาความเหมาะสม 
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย การส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail)  

มอบหมายส านักงาน กกพ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน นักวิชาการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยพิจารณา
จัดแบ่งคณะท างานตามความเหมาะสม เช่น คณะท างานศึกษาความเหมาะสมการส่งเสริมการแข่งขันกิจการ
ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน (ส านักงาน กกพ. เป็นหน่วยงานหลัก) และคณะท างานขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า (สนพ. เป็นหน่วยงานหลัก)   ส าหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีความเห็นว่าควรให้ สนพ. ศึกษา
แนวทางการปรับปรุงกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน (ควบคู่ไปกับกิจการก๊าซธรรมชาติ)  
เพ่ือรองรับรูปแบบกิจการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องพิจารณาบทเรียนจากการด าเนินการในต่างประเทศ
ด้วย  เพ่ือก าหนดรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เอ้ือให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนของไฟฟ้า



 

๑๐-๔๒ 
 

จากระบบ Centralized และผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ให้เกิดความเป็นธรรม และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตลาดไปสู่
ทิศทางท่ีไม่มีการบิดเบือนไปในทางใดทางหนึ่งและเกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด  

มอบหมายให้ ส านักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟผ. กฟภ. และกฟน. เร่งประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราส าหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย และศึกษาความเหมาะสม 
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) เนื่องจากการจัดท า TPA เป็นแนวทางที่ 
ส านักงาน กกพ. ก าลังด าเนินการตามนโยบายและมติ กพช. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันภาคนโยบายได้ก าหนดให้
ท า TPA โครงข่ายไฟฟ้าไปบ้างแล้วโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม แต่ยังขาดความชัดเจน
ด้านนโยบายของการท า TPA นอกนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐควรก าหนดเป็นแนวทาง
นโยบายหรือหลักการให้ชัดเจน เพ่ือให้ ส านักงาน กกพ. สามารถออกแบบกระบวนการก ากับดูแลได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มี
การแขง่ขันกันมากยิ่งขึน้ในระบบไฟฟ้า 

มอบหมายส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับส านักงาน 
กกพ. นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ  และ
พิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ปี 2564 – 2568ของ สนพ. เนื่องจากปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ๆ ความต้องการใช้
ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปจากเดิม ประกอบกับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบันเรียกเก็บ
ตำมหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำซึ่งยังไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงต้นทุนที่มีทั้งส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ท ำให้เกิด
กำรส่งผ่ำนภำระต้นทุนไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงไม่เป็นธรรมได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองมำก
ขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนกำรก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำ โดยต้นทุนใดที่เป็นส่วนของต้นทุนคงที่ 
(Fixed costs) เช่น ต้นทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ต้นทุนก่อสร้ำงระบบส่ง ต้นทุนก่อสร้ำงระบบจ ำหน่ำย เนื่องจำก
เป็นกำรสร้ำงเพ่ือรองรับควำมม่ันคงของระบบไฟฟ้ำของทั้งประเทศ ไม่ว่ำผู้ใช้ไฟฟ้ำจะใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำกหรือ
น้อยก็ตำมทุกรำย ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่ำงเป็นธรรม ต้นทุนส่วนนี้ควรจัดเก็บผ่ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เป็นแบบ
ไม่ขึ้นกับหน่วยกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำแต่อำจขึ้นกับขนำดของมิเตอร์ไฟฟ้ำที่ผู้ใช้ขอรับบริกำร  (A หรือ kW) ใน
ส่วนของต้นทุนแปรผัน (Variable costs) ซึ่งสะท้อนค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ก็ควรให้มีกำรจัดเก็บ
ผ่ำนอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เป็นแบบขึ้นกับหน่วยกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (kWh) เช่นเดิม ซึ่งเป็นกำรส่งผ่ำนต้นทุน
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำโดยตรง กำรปรับโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำเช่นนี้ จะช่วยให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อทั้งกำรไฟฟ้ำและผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยเฉพำะหำกในอนำคตมีผู้ใช้ไฟฟ้ำที่เป็น Prosumer มำกขึ้น หำก 
Prosumer เหล่ำนั้นยังคงเชื่อมต่อกับระบบส่ง/จ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำเพ่ือรับบริกำรควำมมั่นคงอยู่  ก็ยังคงต้อง
จ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส่วนของต้นทุนคงที่แต่จะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำในส่วนของต้นทุนแปรผันตำมลดลงตำมหน่วยไฟฟ้ำที่ใช้
จริง ซึ่งจะท ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำรให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำทั้ง 3 แห่ง นอกจำกนี้ ยังเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้เป็น Prosumer ท ำให้ไม่ต้องรับภำระต้นทุนส่วนควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำเกินควำมจ ำเป็น
ด้วย อย่ำงไรก็ดี เพ่ือให้ไม่เป็นกำรกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ กำรปรับใช้โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำ อำจเริ่มจำก
กำรก ำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภทใหม่ และบังคับให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำประเภท Prosumer ต้องเปลี่ยนมำใช้
โครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำที่แยกต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผันเช่นนี้ก่อน เพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 
“Prosumer”  

มอบหมายส านักงาน กกพ. ร่วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย ทบทวนหลักเกณฑ์และรายละเอียดเพื่อเปิดเผยข้อมูลใบแจ้งค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยพิจารณาผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของ



 

๑๐-๔๓ 
 

ประเทศไทย ปี 2564 – 2568 ของ สนพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่แท้จริง
และต้นทุน พึงประเมินที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต้นทุนค่าบริการรายเดือน ต้นทุนระบบส่งระบบจ าหน่ายพึงประเมิน 
เป็นต้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่ยุค Prosumer โดยในอนาคต
กรณีภาครัฐส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) อาจต่อยอดการเปิดเผย
ข้อมูลในใบแจ้งค่าไฟฟ้าดิจิทัลต่อประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ในอัตราตามช่วงเวลา
ของการใช้แบบ Time of Use Rate หรือเพ่ือประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ เป็นต้น  

๒) ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าโครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (Energy Trading 
Platform: ETP) ในพื้นที่ EEC  ภายใต้หลักเกณฑ์ระยะเวลา และความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพื่อทดลองให้มี 
Flexible Platform ในตลาด Wholesale และ Retail มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายในปี ๒๕๖๔ และ
ด าเนินการในปี ๒๕๖๕ เพ่ือก าหนด Roadmap หลักเกณฑ์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ กพช. เพ่ืออนุมัติก่อนด าเนินโครงการฯ ได้แก่ การผ่อนปรนกฎระเบียบน าร่องการ
ซื้อขายไฟฟ้าเสรี การทดลองจัดตั้งตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading Platform) ที่มีการซื้อขายจริง
ภายใต้สัญญารูปแบบต่างๆ ทดลองเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ อันเป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขัน และศึกษาผลกระทบจากการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในอนาคต 
อาทิ ค่าไฟฟ้าขายส่ง/ขายปลีก ค่า Backup ค่า Ancillary Services ค่า Wheeling Charge และค่า Congestion 
Charge เป็นต้น 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะท างานและจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี๕ เพ่ือให้หน่วยงานด้านนโยบาย ก ากับดูแล 
และการปฏิบัติ ร่วมกันก าหนดแผนการลงทุนและแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุน
ส่วนเกินแก่ประชาชน เพ่ือให้การท างานสอดคล้องทั้งด้านนโยบาย การบูรณาการงานร่วมกัน และการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการแผนการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ไม่เป็นการลงทุนที่ซ้ าซ้อน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดให้สิทธิ์บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากระบบส่งและ
ระบบจ าหน่าย 

มอบหมายส านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับส านักงาน กกพ. เสนอ
กรอบแนวทางการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ ๕ ปี และขออนุมัติหลักการและแนวทางการท างานจากคณะรัฐมนตรี อาทิ (๑) การ
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบูรณาการฯ (๒) มอบหมายให้ กพช. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ทบทวน และปรับปรุง
แผนบูรณาการฯ (๓) โครงการลงทุนของ ๓ การไฟฟ้าที่ส าคัญจ าเป็น อาทิ โครงการด้านการพัฒนาโครงข่าย
และระบบไฟฟ้าที่มีมูลค่าเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องก าหนดอยู่ในแผนบูรณาการฯ จึงจะได้รับการพิจารณา
แผนงาน/โครงการ และงบลงทุนประจ าปี จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน ส านักงานสภาพัฒนาการ
                                                           

๕
  แผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  ระยะ ๕ ปี มีเป้าหมายให้ ๓ การไฟฟ้า 

(กฟผ. กฟน. กฟภ.) ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มีการลงทุนและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนส่วนเกินแก่ประชาชน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) แผนบูรณาการลงทุนและการด าเนินงานของ ๓ 
การไฟฟ้า และ (๒) แผนการลงทุนรายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการลงทุนและจัดล าดับความส าคัญของโครงการทั้งในส่วนระบบผลิต 
ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย รวมทั้งการจัดตั้งโครงการลงทุนหรือวิจัยและพัฒนาร่วมกันในรูปแบบหรือพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ การด าเนินโครงการ Smart 
grid/Micro grid และ Energy trading Platform การบูรณาการด้านข้อมูล (Data Harmonization) และการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการสร้าง 
Platform ด้านพลังงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้หรือระบบหรือกลไกด าเนินงานร่วมกัน เป็นต้น 



 

๑๐-๔๔ 
 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี และ (๔) 
มอบหมายส านักงาน กกพ. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 
เป็นต้น 

 ๔) ขั้นตอนที่ ๔ จัดท าร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่
ใช้พลังงานทดแทนจัดท ารูปแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันใน
กิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า และจัดท าร่างระเบียบการ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน โดยร่างระเบียบที่ได้จะต้องมีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของระบบ ESB กับรูปแบบการ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันท่ีใช้พลังงานทดแทน ซึ่งค านึงผลประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุด 

๕) ขั้นตอนที่ ๕ ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่
ใช้พลังงานทดแทน โดยมีการปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) 
และข้อบังคับการไฟฟ้า โดยค านึงผลประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุดและไม่เป็นภาระต่อประชาชน  และ
จัดท าร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) ส าหรับการปฏิรูปในระยะต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) การบริหารนโยบายและก ากับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กล่าวคือ เกิดความชัดเจนในการก าหนดนโยบายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เกิดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์
พลังงานของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการก ากับ
ดูแลด้านการลงทุนทั้งในส่วนของระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกันส่งผลให้ลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการปฏิบัติงานของทั้ง ๓ การไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ในช่วงร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๘๐ 

๒) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและ ท าให้
สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดมูลค่า
การน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมและจัดจัดท าระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า (Retail) ได้ 

๔) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันและมีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับรูปแบบและแผนที่น าทางเพ่ือปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมรองรับเทคโนโลยี
และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า 



 

๑๐-๔๕ 
 

ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

กิจกรรมย่อยท่ี ๒.๕.๒ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด 
ล้านบาท แหลง่เงิน 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 
กิจกรรมย่อยที ่๑ การส่งเสรมิกิจการไฟฟา้เพื่อเพิ่มการแข่งขัน   
๑) แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟา้ที่ใช้
พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครวัเรอืน 

                    ส านักงาน กกพ. - งบประมาณ
แผน่ดนิ 

๑ ๑ 

๒) จัดท าร่างระเบยีบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนัที่ใช้
พลังงานทดแทน 

                    ส านักงาน กกพ. -  ๑ ๑ 

๓) ประกาศใชร้ะเบยีบการส่งเสรมิกจิการไฟฟา้เพือ่เพิ่มการแข่งขันที่ใช้
พลังงานทดแทน 

                    ส านักงาน กกพ. - - ๑ ๑ 

กิจกรรมย่อยที ่๒ รปูแบบโครงสรา้งกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกจิการไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป   
๑) ศึกษาแนวทางการก ากบัและจดัท าข้อเสนอแนะการก ากับกิจการไฟฟา้
เพื่อการส่งเสริมการแข่งขนั 

                    ส านักงาน กกพ.   ๕ ๗ 

๒) จัดตั้งคณะท างานขบัเคลือ่นนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า 
     [จัดท าข้อเสนอแนวทาง นโยบาย และโครงการน ารอ่ง (Sand Box) ] 

                    สนพ. / 
ส านักงาน กกพ.   

  ๕. ๔. 

๒.๑) จัดท าแผนปฏบิัติการโครงการน าร่องตลาดซ้ือขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ 
EEC โดยน าเสนอแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ กพช. 

                    สนพ. / 
ส านักงาน กกพ.   

  ๕. ๔. 

๒.๒) ด าเนินโครงการน ารอ่งตลาดซ้ือขายไฟฟา้เสรีในพืน้ที ่EEC                      สนพ. / 
ส านักงาน กกพ.   

  ๕. ๔. 

๓) น าเสนอผลการศึกษา (๑) การปรับปรุงกิจการไฟฟา้ทั้งระบบเพือ่รองรับ
รูปแบบกจิการไฟฟ้าที่เปลีย่นแปลงไป และ (๒) ศึกษาการส่งเสริมการ
แข่งขันในกจิการไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาต ิ

                    สนพ. / 
ส านักงาน กกพ.   

-   ๕ ๕. 

๔) น าเสนอรปูแบบและแผนที่น าทาง (Roadmap) เพือ่ปรบัปรุงและพัฒนา
โครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟา้ของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรปูแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปของกจิการไฟฟา้ ตอ่ กพช.  
 

                    สนพ./ 
ส านักงาน กกพ./ 

 

  ๔ ๖ 



 

๑๐-๔๖ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด 
ล้านบาท แหลง่เงิน 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 
กิจกรรมย่อยที ่๓  จดัท าแผนบรูณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นพลังงาน ระยะ ๕ ป ี
๑) จัดตั้งคณะท างานและด าเนนิการจัดท าแผนบรูณาการการลงทุนและ 
การด าเนนิงานเพือ่พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ป ี

                    ส านักงาน กกพ./
สนพ./มท./กฟผ. 

กฟน./กฟภ. 

  ๓ ๘ 

๒) จัดท ากรอบแนวทางการบูรณาการการท างานเพือ่จัดท าแผนฯ และ 
ขออนุมัติหลกัการและแนวทางการท างาน จาก ครม.  

                    สนพ./ 
ส านักงาน กกพ. 

  ๓ ๘ 

๓) ส านกังาน กกพ. ร่วมกับ พน. มท. และ ๓ การไฟฟ้า จดัท าแผน 
บูรณาการการลงทุนและพัฒนาระบบไฟฟา้ของประเทศ ทั้งการผลิต 
ระบบส่ง และระบบจ าหนา่ย ระยะ ๕ ป ี

                    ส านักงาน กกพ./
พน./มท.  

๓ การไฟฟ้า 

  ๓ ๘ 

๔) เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ(กพช.) เพือ่พจิารณา
อนุมัตแิละประกาศแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดา้นพลังงาน ระยะ ๕ ปี และ ๓ การไฟฟา้รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกีย่วข้องน าไปปฏบิัติ 

                    ส านักงาน กกพ./
พน./ มท.  

๓ การไฟฟ้า 
 

  ๓ ๘ 

กิจกรรมย่อยที ่๔ ระเบยีบและกฎเกณฑ์ส าหรบั Third Party Access  และการสง่เสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 
๑)   ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ส่งเสริมและจัดท า
ระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ TPA ระบบส่งและระบบจ าหน่าย ส่งเสริม
กิจการจ าหน่าย (Retail) 

                    
ส านักงาน กกพ. 

  ๒ ๒ 

๒) เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ                     ส านักงาน กกพ.   ๒ ๒ 
๓) เสนอ ครม. เพื่อทราบ                     พน.   ๒ ๒ 
๔) ก าหนดพื้นที่น าร่อง TPA                      สนพ. / 

 ส านกังาน กกพ. 
  ๒ ๒ 

กิจกรรมย่อยที ่๕ การเตรยีมการในเบื้องตน้เพื่อเปลีย่นผา่นสู่ยุค Prosumer 
๑) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer 

                    สนพ. / 
 ส านกังาน กกพ. 

  ๖ ๙ 

๒) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟา้โดยเปิดเผยขอ้มูลและรายละเอยีดต้นทุน 
ที่เกี่ยวขอ้งพึงประเมนิอยา่งเหมาะสมแกป่ระชาชนผา่นเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกจิการไฟฟา้สู ่
ยุค Prosumer 

                    
ส านักงาน กกพ./

สนพ./ 
กฟน./กฟภ. 

  ๗ ๑๐ 
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 ๒.๕.๓ กิจกรรมย่อยท่ี ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
  ๑) เป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

(๑) น าก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศ 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

(๓) น าก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอ่ืนมาสร้าง
ประโยชน์สูงสุด 
  ๒) ตัวช้ีวัด 

(๑) ประกาศผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และ แหล่งบงกช
แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๒ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติภายใน ปี ๒๕๖๔ 
(๓) จัดท าแนวทางก ากับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ภายใน ปี ๒๕๖๓ 
(๔) จัดให้มีการศึกษาการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า LNG (Regional LNG 

Trading Hub) ภายใน ปี ๒๕๖๓ 
(๕) มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการน าเข้า >= ๓ และส่งออก >= ๒ ราย ภายในปี ๒๕๖๔ 
(๖)  ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายใน ปี ๒๕๖๓ 
(๗)  มีแนวทางปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต 

อ่ืน ๆ ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่งพ้ืนที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) แหล่ง
ทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
กระทรวงพลังงาน  

๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม 
 ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๕) ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน 
   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ใช้งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจาก
รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

๖) ขัน้ตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โดย
ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก โดย
มีเป้าหมายจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการแหล่งผลิตที่จะ
หมดอายุสัมปทาน ภายในปี ๒๕๖๕ และการเร่งให้มีการส ารวจและผลิตในแหล่งที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ทับ
ซ้อนระหว่างประเทศ และเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ภาครัฐต้อง เร่งด าเนินการให้การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติมีความต่อเนื่อง ดังนี้  

(๑.๑) จัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทยให้มีความต่อเนื่อง เปิดประมูล
ปิโตรเลียมในอ่าวไทยเพ่ือสรรหาผู้ได้รับสิทธิการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหม่  อาทิ แหล่งเอราวัณและบงกช 
แหล่งไพลิน แหล่ง JDA แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานและสัญญาซื้อ
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ขายในอนาคต โดยควรจัดท ำ Roadmap กำรบริหำรจัดกำรแหล่งต่ำงๆที่จะหมดอำยุสัมปทำนให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
ผลิตมีความต่อเนื่องไม่เกิดความเสี่ยงของการพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติหยุดชะงักในอนาคต 

(๑.๒) จัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ภาครัฐ
ควรเร่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่อ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนไทย -กัมพูชา 
(Thailand-Cambodia Overlapping Claim Area) เพ่ือให้การส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพ้ืนที่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ 

(๑.๓) เตรียมการเปิดให้สิทธิ์ส ารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว ภาครัฐจะต้องด าเนินการเตรียมการเปิดให้สิทธิ์
ส ารวจและจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่น ๆ ภายในประเทศนอกเหนือจากแหล่งสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุ 

(๒) ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติ ภายในปี ๒๕๖๕ เพ่ือรองรับความต้องการและการจัดหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานของก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
พลังงานของประเทศด้านต่างๆ เช่น ด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน รวมถึงพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์สูงสุด 

(๒.๑) ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด 
เพ่ือให้โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่ประเทศได้ลงทุนไปแล้ว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ รองรับ
ความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต จะต้องมีการก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ดังนี้  

(๒.๒) การใช้โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปลดระวางในพ้ืนที่เดิม (Replacement Power Plant) เนื่องจากมีโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง 
ๆ รองรับอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของ แหล่งน้ า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้จัดส่งเชื้อเพลิง และสถานีจ่ายไฟฟ้า (Substation) 
รวมถึง สายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของประเทศในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ใหม่ 

(๒.๓) ในกรณีที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่ใด ๆ หน่วยงานนโยบายและ
หน่วยงานก ากับการประกอบธุรกิจต้องร่วมกันพิจารณาความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติดั งกล่าวว่าอยู่ใกล้กับ
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเดิมหรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาก่อสร้างใหม่ท้ังหมด และควรวางแผนด าเนินการพัฒนา
หรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติในพ้ืนที่เดิมให้สามารถรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมก่อนที่จะ
พิจารณาก่อสร้างใหม่ เพ่ือใช้โครงสร้างพ้ืนฐานของที่ประเทศลงทุนไปแล้วได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด 
รวมถึงเพ่ือไม่ให้ประเทศเกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและสร้างภาระให้กับประชาชนโดยไม่จ าเป็น 

(๓) ขั้นตอนที่ ๓ เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติใหม่รองรับความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น ภายในปี ๒๕๖๕ 

(๓.๑) การขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต เพ่ือให้ต้นทุนของค่าบริการส่ง
ก๊าซธรรมชาติไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ภาครัฐต้องพิจารณาให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ภายใต้การก ากับ
ค่าบริการของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุ ดของโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ปัจจุบันและไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 

(๓.๒) ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติและ LNG ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว โดยในการ
พิจารณาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งรวมถึงการใช้
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งานในระยะยาวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และสามารถรองรับนโยบายส่งเสริมการ
แข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของภาครัฐได้ 

(๔) ขั้นตอนที่ ๔ การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าแผนงานส่งเสริมการน าก๊าซธรรมชาติไปให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ภายในปี ๒๕๖๕  
ดังนี้ 

(๔.๑) ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  : ก าหนดให้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตที่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน และเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด มีราคาท่ีแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ  

(๔.๒) ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม : ส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนน้ ามันเตา/LPG/ถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยก าหนดมาตรการส่งเสริมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรการส่งเสริมทางด้านภาษีเพ่ือจูงใจผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงการใช้พลังงานที่สะอาด ซึ่ง
จะช่วยส่งผลให้ภาครัฐได้ประหยัดต้นทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

(๔.๓) ก าหนดนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง  : ส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ทดแทนน้ ามันเตาในเรือขนส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International 
Maritime Organization: IMO) ที่มีมติให้จ ากัดปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงของเรือขนส่งระหว่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๕ (จากระดับร้อยละ ๓.๕ ในปัจจุบัน) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงการ
ขนส่ง LNG ทางรถบรรทุกไปสู่บริเวณนอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนอกแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสามารถเข้าถึงก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงสะอาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายก๊าซ
ธรรมชาติไปสู่พ้ืนที่ใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประเทศมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่พ้ืนที่ใหม่ 

(๔.๔) การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  โดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติและการ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการลงทุนก่อสร้างสถานี รับ - จ่าย LNG เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ได้รับความ
เห็นชอบการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และเพ่ือให้ประโยชน์ที่เกิดจากการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ การสร้างการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

มิติด้านความม่ันคงทางพลังงานของประเทศ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนของการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องมีการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อเสนอแนะสัดส่วนที่
เหมาะสมกับการดูแลความมั่นคงการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการในการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง 

มิติด้านการท าให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ : ก าหนดให้ปริมาณจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศในส่วนที่เหลือจากส่วนของการจัดหาเพ่ือความมั่นคงให้เป็นปริมาณที่มีการแข่งขันในการจัดหา 
เพ่ือใช้ในภาคไฟฟ้าและอุตสาหกรรม  

(๕) ขั้นตอนที่ ๕ สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค 
(Regional LNG Trading Hub) โดยส านักงาน กกพ. รับผิดชอบการออกใบอนุญาต/สนับสนุน Trading LNG 
เพื่อให้มีผู้ประกอบการน าเข้า >= ๓ และส่งออก >= ๒ ราย และกระทรวงพลังงาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท ามาตรการสนับสนุนในการท าธุรกิจ LNG ทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖๕ โดยเสริมสร้าง
ให้เกิดความม่ันคงทางพลังงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะน าไปสู่การลงทุน
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ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า LNG (LNG Value Chain) และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
จ้างงานในประเทศ ตลอดจนช่วยให้ภาครัฐมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการต่าง ๆ โดยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ต้องมีการด าเนินการ ดังนี้ 

(๕.๑) มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนและ
ก าหนด Road map ในการศึกษาความเป็นไปได้และการสร้างโอกาสพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย 
LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) โดยในการศึกษาจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแผนในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น LNG Trading Hub 

(๕.๒) ศึกษาข้อจ ากัดทางกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน เพ่ือวางแผนในการยกร่าง
กฎหมายและระเบียบตลอดจนการก ากับและข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจ LNG Trading 

(๕.๓) รัฐบาลควรมีการส่งเสริมโดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่ (Value Chain) ของ LNG  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดตลาด LNG ในภูมิภาคและสนับสนุนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑)  ประเทศไทยสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนา

เศรษฐกิจระดับประเทศ 
๒)  ประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกระจายตัวให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด 
๓)  เสริมสร้างการใช้พลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศเสริมสร้างการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ 
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ตารางแสดงขั้นตอนด าเนินการ   

กิจกรรมย่อยท่ี ๒.๕.๓ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ลบ. แหลง่เงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมย่อยที ่๑  การจัดกา๊ซธรรมชาตใิห้มีความต่อเน่ืองและไมเ่กดิการหยดุชะงกั 
๑)  เปดิประมูลแหล่งสมัปทานทีก่ าลังจะหมดอาย ุ(เอราวัณ บงกช) 
และก าหนดมาตรการเพือ่ใหก้ารผลิตตอ่เนือ่ง 

                    ชธ.   ๑ ๑ 

๒) จัดท าแนวทางการด าเนินการในการบรหิารจัดการแหล่งสัมปทาน
ในอ่าวไทยทีจ่ะหมดอายุในอนาคต  ได้แก ่แหล่งไพลิน แหล่ง JDA 
(หมดอาย ุPSC) แหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย ์

                    ชธ.   ๑ ๗ 

กิจกรรมย่อยที ่๒ การใช้โครงสรา้งพื้นฐานพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบัก๊าซธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
๑) ทบทวนแผนโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมัน่คง 
และการเตบิโตของประเทศ 

                    สนพ./ชธ. ๖.๓๗ กองทนุเงิน
อุดหนุน

จากสัญญา
และ

สัมปทาน
ปิโตรเลยีม 
กระทรวง
พลังงาน 

๑ ๒ 

๒) ก าหนด Roadmap ในการพัฒนาหรือจดัหาเชื้อเพลิงเพือ่รองรบั
ความต้องการกา๊ซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพืน้ฐานในภาค
ตะวนัตกและภาคใต ้

                    สนพ./ชธ.   ๑ ๒ 

กิจกรรมย่อยที ่๓ การน ากา๊ซธรรมชาตมิาใช้ประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
๑) ก าหนดเป็นนโยบายให้กา๊ซธรรมชาติเปน็หนึ่งในเชือ้เพลิงหลกัใน
การผลิตไฟฟา้ 

                    สนพ./ชธ.   ๑ ๒ 

๒) จัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้กา๊ซธรรมชาติไปใช้ทดแทนน้ ามันเตา 
ถ่านหิน และ LPG ในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงการน ากา๊ซธรรมชาติ
ทดแทนการใช้น้ ามนัเตาในเรอื 

                    สนพ./ชธ.   

๓) ศึกษาการน ากา๊ซธรรมชาติไปยังพื้นที่ตา่ง  ๆนอกโครงขา่ยระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาต ิ
 

                    ปตท.   



 

๑๐-๕๒ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

วงเงิน 
เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ลบ. แหลง่เงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมย่อยที ่๔ การส่งเสรมิให้เกดิการแขง่ขันในการประกอบธุรกจิพลังงาน 
๑) ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกา๊ซธรรมชาต ิ                     สนพ./ชธ./

ส านกังาน กกพ. 
- - ๒ ๖ 

๒) ศึกษาถึงสัดสว่นของปริมาณกา๊ซธรรมชาติเพือ่รักษาความมัน่คง 
กับปรมิาณเพื่อเปิดให้มกีารแข่งขันที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

                    สนพ./ชธ. - - ๒ 

๓) ศึกษาแนวทางการก าหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาต ิ
แนวทางการก ากับดแูลที่ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขัน และเกิดประโยชน์
กับผู้บรโิภค 

                    สนพ./ชธ./
ส านักงาน 

กกพ. 

- - ๒ 

กิจกรรมย่อยที ่๕ การสรา้งโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub 
๑) ศึกษาความเปน็ไปได้ในการพัฒนา LNG Hub ของไทย                     สนพ./ชธ./ปตท.   ๓ ๔ 
๒) ก าหนด Roadmap พัฒนา LNG Hub ของไทย                     ปตท.   ๓ ๔ 
๓) ด าเนินโครงการน าร่องผา่น ERC Sandbox (First Commercial 
Cargo) ปรับปรุงกฎ/ระเบยีบ/มาตรการส่งเสริม เพือ่ใหร้องรบัการเปน็ 
LNG Hub 

                    พน. (สนพ. / 
ชธ. / สนง.

กกพ.) 

  ๓ ๕ 

๔) ออกใบอนุญาต/สนับสนนุ Trading LNG เพื่อให้มีผู้ประกอบการ
น าเขา้ >= ๓ และ ส่งออก >=๒ ราย 

                    ส านักงาน 
กกพ. /พน. 

  ๓ ๕ 

๕) จัดท ามาตรการสนบัสนุนในการท าธรุกจิ LNG ทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภูมภิาคอาเซียน) 

                    หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง* 

  ๓ ๔ 

*หมายเหตุ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ร่วมขับเคลื่อนโครงการ sandbox ให้สามารถด าเนินการ Trade LNG เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ไทยยกระดับสู LNG Hub 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ ส านักงาน กกพ.  (๑ .) ขยายขอบเขตการให้บริการของใบอนุญาต ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน LNG Hub (๒.) ก าหนดอัตราค่าบริการ LNG Terminal 
ในส่วนที่เกี่ยวกับ LNG Hub เพื่อส่งเสริมความสามารถการแข่งขันประเทศไทยแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นในภูมิภาค และ (๓) ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบการให้บริการ LNG Hub ในอนาคต 
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ปรับปรุงขั้นตอนการขอใบอนุญาต และรายละเอียดใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (ISO Container) 
กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต) (๑.) ขอความเห็นชอบปรับลด CIT เพื่อจูงใจให้ LNG Trader เข้ามาใช้บริการ LNG Hub ของประเทศไทย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษี 
และ (๒) ขอความเห็นชอบแนวทางการวัดปริมาณ LNG เพื่อการส่งออก 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือ 
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ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

๓.๑ ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น 
One Stop Service อย่างแท้จริง พร้อมสร้างความชัดเจนระดับนโยบายในการปรับกระบวนการก ากับดูแล 
ก าหนดกรอบนโยบายการต่อเชื่อมพลังงานทดแทนใช้เองและการต่อเข้าระบบ ให้สามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนที่เกิดจากการ
ระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราช
กฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖ กรณีไม่มีความจ าเป็นแล้วอาจพิจารณายกเลิกเพ่ือลดความซ้ าซ้อน
หรือเพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายอ่ืนในการก ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
๓.๒ ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการน ารูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies 

(ESCO) มาใช้กับภาครัฐ 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้อาคารควบคุมภาครัฐตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓.๓ ร่างแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพื่อจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการตั้งงบ

ผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของส านักงบประมาณเพ่ือจัดท าค าขอ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการตั้งงบผูกพันส าหรับ ESCO ภาครัฐ 
๓.๔ ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO 

ภาครัฐ 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ 
๓.๕ ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนบูรณาการ

การลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ ๕ ปี 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้มีระเบียบรองรับกลไกและก ากับดูแลให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน
บูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
๓.๖ ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ว่าด้วย Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้มีระเบียบรองรับ Third Party Access ของระบบส่งและระบบจ าหน่าย 
๓.๗ ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้มีระเบียบเพ่ือส่งเสริมกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือ
กิจการไฟฟ้าชุมชน 
๓.๘ ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้มีระเบียบรองรับส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย (Retail) 




