
แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน

“ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 
การยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล  
มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน” 
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การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปตามกรอบของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีพ้ืนฐาน
แนวคิดมาจากการทบทวนสถานการณ์แนวโน้มภายนอกและภายในประเทศ โดยน�าหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริต และหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ “ความรู้” และ “คุณธรรม” 
เป็นเครื่องมือน�าทางในการตัดสินใจและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก�าหนดกรอบการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ
ใช้ประโยชน์จากโอกาส ก�าหนดแนวทางเพื่อลดอุปสรรค และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ระยะยาวใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศจากการจัดหาพลังงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น (2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่องจาก 
การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย ส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนการจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต�่าลง และรองรับการจัดหาพลังงานในอนาคต และ 
(3) การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลในธุรกิจพลังงาน 
เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแล การลงทุนและการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลดข้อขัดแย้งในสังคม 

โดยมีเป้าหมายระดับแผน คือ (1) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและยกระดับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารจัดการ
พลังงาน แบ่งแยกการก�าหนดนโยบาย การก�ากับดูแล และการปฏิบัติงาน เพื่อการดูแลผลประโยชน์ให้ชัดเจนเพื่อให้มี
การก�ากับดูแลมีความเป็นอิสระ โปร่งใส และมีความเป็นมืออาชีพ ให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติท่ีเป็นอิสระ 

โดยพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงลึก 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (2) เพิ่มการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการพลังงานเพื่อ
เพิ่มการแข ่งขัน ภายใต ้การก�ากับดูแลที่ เหมาะสม 
มีการใช้กลไกตลาดน�าเพื่อลดการอุดหนุนและแทรกแซง
จากภาครัฐเพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงานต้ังแต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า และด�าเนินการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง (3) เสริมสร้าง 
ความมั่นคง เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจการ 
ด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานอย่างเพียง
พอและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ในราคาที่ เป ็นธรรม  
ส ่ ง เ ส ริ มพลั ง ง านทาง เ ลื อกระดั บชุ มชน เพื่ อ ลด 
ความเหลื่อมล�้าและยกระดับคุณภาพชีวิต มีการจัดท�า
แผนเชิงบูรณาการด้านพลังงานรองรับการเปล่ียนแปลง 
ที่รวดเร็วของเทคโนโลยี เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 

มีการบริหารความเสี่ยงกระจายสัดส่วน ประเภท และ
แหล่งพลังงานอย่างสมดุล และ (4) การผลิตและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหาร
จัดการด้านการใช ้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โครงข่ายพลังงานระบบส่งและระบบจ�าหน่าย เพื่อรองรับ
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ สนับสนุน
การผลิตและใช้นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน เช่น อาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน กลไก
บริษัทจัดการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บ
พลังงาน เป็นต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้บริโภค
พลังงาน รวมทั้งสร้างความรู้และจิตส�านึกในการอนุรักษ์
พลงังานและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จึงได้มีการก�าหนด
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ทั้งสิ้น 17 ประเด็น ได้แก่ 
(1) การปฏรูิปองค์กรด้านพลังงาน (2) การพฒันาศนูย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) ปฏิรูปการสร้าง 
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ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน (4) โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (5) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม 
การแข่งขัน (6) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (7) การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ  
(8) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 (9) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(10) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (11) การส่งเสริม 
การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (12) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี (13) การส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (14) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (15) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(16) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (17) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 

โดยแบ่งเป็นกิจการหลักทั้งสิ้น 71 กิจกรรม มีเป้าหมาย
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ในระยะ ปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหาร
จัดการพลังงาน สร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ  
ส ่ ง เ ส ริ มพลั ง ง านทดแทนและอ นุ รั กษ ์ พลั ง ง าน 
แ ล ะ ก� า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น 
เทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ (1) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและสร ้างกติกา ในหน่วยงานพลังงาน 
ของประเทศ (2) สร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จโรงไฟฟ้า
ที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนของประเทศ (3) สร้างศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (4) มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าท่ี
ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก (5) รัฐบาลปรับแผน 
การจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามัน 
(6) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน (7) ศึกษาโอกาส
พัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub (8) ริเริ่ม 
การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี 
(9) จัดตั้งคณะกรรมการระดับประเทศเพื่อก�าหนด
ทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และระบบ
กักเก็บพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน 

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) การบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปข้าม 
หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในประเด็น
ปฏิรูปที่ไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงขาดความรู ้
ความเข้าใจ ประกอบกับผู้บริหารในระดับนโยบายไม่มี
การก�าหนดแนวทางที่ ชัดเจนจึงส ่งผลให้หน่วยงาน 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนั้นโดยตรงไม่ให้ความร่วมมือ
เท ่าท่ีควรการด�าเนินการจึงไม ่สามารถบรรลุผลได ้
ตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงควรมีการก�าหนดกลไกและ
แนวทางในการบูรณาการท�างานระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมทั้งก�าหนดบทบาท 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน อาทิ การถ่ายโอน
อ�านาจการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
ให้ไปขึ้นอยู ่กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงานเพียงหน่วยงานเดียว การจัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย 
เป็นแผนระยะ 5 ปี ร่วมกับระหว่างกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน และ 3 การไฟฟ ้ า  (การไฟฟ ้ า 
ฝ ่ ายผลิตแห ่ งประเทศไทย การไฟฟ ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
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2) กระบวนการปรับปรุ งกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า ส่งผลให้ขั้นตอนกระบวนการ 
ในการด�าเนินงานตามแผนงานไม ่บรรลุผลส�าเร็จ 
ตามเป ้าหมาย อาทิ กฎกระทรวงก�าหนดประเภท 
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ ์
พลังงาน พ.ศ. .... ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ 
โซลาร์รูฟเสรีและข้อก�าหนดเก่ียวกับการเชื่อมต่อการใช้
บริการ และการปฏิบัติการ นโยบายหรือมาตรการ 
ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนประกอบการจัดจ้างตามหลักการ 
ESCO

3) ขาดการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับนโยบาย 
โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบในประเด็น
ปฏิรูปดังกล่าวนั้นโดยตรง ท�าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏรูิปฯ ไม่ได้รับความร่วมมอืในการด�าเนนิการ 
และก่อให้เกิดความสับสนในการขับเคลื่อนจนกระทบ 
ต่อความเชือ่มัน่และความต่อเนือ่งของนโยบายด้านพลงังาน

4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องให้ความส�าคญักบัการป้องกัน 
และแก ้ ไขผลกระทบที่อาจเกิด ข้ึนต ่อสิ่ งแวดล ้อม 
และคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการด�าเนินกิจการ 
ด้านพลงังาน การตรวจสอบการด�าเนนิการตามมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
อย่างรัดกุม สนับสนุนการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี การผลิตพลังงานใหม่ ๆ และมีการตรวจสอบ
การอปุกรณ์และติดต้ังระบบลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน และชุมชนโดยรอบ 
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1002

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นเป็นส่วนงานภายในส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือยกระดับ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ และการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจาก
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
1001

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
มีความก้าวหน้าการด�าเนินงานที่สอดคล้องตามเป้าหมายการปฏิรูป อาทิ การจัดต้ังกองบริหารสัญญาและสัมปทาน
ปิโตรเลียม ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อแบ่งแยกงานด้านนโยบาย ก�ากับ และด�าเนินงาน ให้มีความชัดเจน 
และการปฏิบัติงานตามภารกิจและสร้างกติกาในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ลดความซ�้าซ้อนของบทบาทระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานก�ากับ และหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงานและการก�ากับติดตามประเมินผล ส�าหรับการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

1005
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 5 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน มีความก้าวหน้าการด�าเนินงาน อาทิ 
การศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง เพื่อความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล�้าทั้งต่อผู ้ผลิตและผู ้บริโภค การจัดท�าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
การให้บริการด้านพลังงาน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

1003
เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่3 ปฏิรปูการสร้างธรรมาภบิาลในทกุภาคส่วน
มีความก้าวหน้าการด�าเนินการ อาทิ มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน 
ข้ึนมาท�าหน้าที่คัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม เพื่อจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (2) อบต. ในจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อื่น 
ท่ัวประเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร รวมทั้ง การปรับปรุง พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือก�าหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการด�าเนินกิจกรรม  NGOs และปฏิรูปกฎหมายให้มีการก�าหนดบทบาท 
NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

1004

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง 
การด�าเนินงานตามแผนซึ่งสอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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1007

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่7 การพฒันาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
มีการประมูลแหล่งสัมปทานท่ีก�าลังจะหมดอายุ โดยมีผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส�ารวจ 
คือ บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited และ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited  
ในแปลงส�ารวจ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited  
ในแปลงส�ารวจ G2/61 (แหล ่งบงกช) เรียบร ้อยแล ้ว ท�าให ้การจัดหาก ๊าซธรรมชาติจากท้ังสองแหล ่ง 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีการทดลองรูปแบบการพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานี 
รับจ่ายก๊าซ LNG ของบริษัท PTT LNG จ�ากัด ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ 
ด้านพลังงาน 

1006

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ให้มีการโดยโอนย้ายการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จากกระทรวงมหาดไทยให้มาอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลกระทรวงพลังงานนั้น จากการหารือร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และ 3 การไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรยังคงสังกัดภายใต ้
หน่วยงานเดิมและร่วมกันจัดท�าแผนบูรณาการการลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ทั้งการผลิตระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย และอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ส�าหรับบุคคล 
ที่สามและการส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย 

1010

เรือ่งและประเด็นปฏริปูที ่10 แนวทางส่งเสริมและขจดัอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชือ้เพลิง
เพือ่ผลติไฟฟ้า
กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดท�าแนวทางเพื่อออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่
ต ้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง ก ่อนการน�าไปก�าจัดโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ  
รวมทั้งมีการศึกษาเทคโนโลยีการน�าขยะมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้าการศึกษาเทคโนโลยีการน�าขยะมาเป็น 
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

1008

เร่ืองและประเด็นปฏิรปูที ่8 การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4
เพื่อรักษาฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมความพร้อมเพ่ือมุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
จึงมีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะท�างานก�ากับการศึกษา 
และจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา ในพื้นที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

1009
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน พ.ศ. 2562 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
จัดการ บ�ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก�าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชน
สามารถน�าไม้โตเร็วไปเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ตามกฎหมาย
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1012

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่12 ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลงังานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี
มีการปรับประมาณการความต้องการใช้เชื้อเพลิง (BAU) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังปรับปรุงแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) 
โดยมีการผลักดันส่งเสริมการใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึงลดการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG 
และก๊าซ NGV ในภาคขนส่ง ให้เป็นไปตามกลไกราคาตลาด

1011

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟอย่างเสรี ซ่ึงการส่งเสริม 
ดังกล่าวจะต้องได้รับความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาล และมีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสร ี
โดยควรยกเว้นนโยบาย Enhanced Single-Buyer (ESB) เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนด้วย

1015
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
การก�าหนดแนวคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน เปิดโอกาสให้เอกชน
ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐไปก่อน และให้บุคคลที่ 3 เพื่อการประหยัดพลังงาน
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการบริษัท
จัดการพลังงาน อยู่ระหว่างการจัดท�าแนวทางดังกล่าว

1013

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่ม
อตุสาหกรรม
มีการขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า ระบบความร ้อน และระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และจัดท�าแนวทาง 
เพื่อผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของภาครัฐ 
อย่างต่อเนื่อง

1014

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงานได้จัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธี
การในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาโดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะน�ามาซ่ึงการลดการใช้
พลังงานในภาพรวมของประเทศ
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เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่16 การส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
การขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ เพื่อศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

1017

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่17 การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกกัเกบ็พลงังาน
เพื่อช่วยจัดการความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นคง และเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย ในปี 2562 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ได้เสนอร่างค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลงังาน เสนอคณะกรรมการพลงังานแห่งชาต ิเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการในเกดิผลในทางปฏบิติัอย่างเป็นรูปธรรม
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การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  1001

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย 
ด้านพลังงานมีหลายหน่วยงาน
ท�าให้การด�าเนินการที่ผ่านมา
ขาดเอกภาพ การปรับปรุง 
โดยการปฏิรูปโครงสร้างและ
การบริหารจั ดการองค ์ กร 
ด้านพลังงานด้วยการก�าหนด
กติกา ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านนโยบาย 
หน่วยงานก�ากบั และหน่วยงาน 
ปฏิบัติ จะเป็นการสร้างความ
ชัดเจนและลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงาน พร้อมทั้งการปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านกิจการไฟฟ้าและ 
ก๊าซธรรมชาติ จะท�าให้สามารถลดระยะเวลา ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น และลดต้นทุนที่เกิดจากระบบ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ 
และสนับสนุนการให้บริการประชาชน รวมทั้งกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานของประเทศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับความก้าวหน้าในการด�าเนินการ ขณะน้ีกระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการไปแล้วใน 2 เรื่อง 
ได้แก่ (1) จัดตั้งกองบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
เพื่อแบ่งแยกงานด้านนโยบาย ก�ากับ และด�าเนินงาน ให้มีความชัดเจน และ (2) ส�ารวจการทับซ้อน
การปฏิบัติงานตามภารกิจและสร้างกติกา ในการก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ลดความซ�้าซ้อนของบทบาทระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงาน
ก�ากับ และหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินงานและการก�ากับติดตาม
ประเมินผล ส�าหรับการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ได้มีการประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการด�าเนินการแล้ว แต่ยังติดในขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ
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การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ประเด็น 
การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานมีความท้าทายค่อนข้างสูง 
เนือ่งจากต้องอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจ และการเหน็ชอบ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่อง
ที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ�านาจหน้าท่ีของแต่ละ 
หน่วยงาน และแม้ว่าปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จะอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ล�าดับที่ 88 เพ่ือถ่ายโอน
อ�านาจการขออนุญาตจัดตั้งโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
ให้ไปขึ้นอยู่กับส�านักงาน กกพ. แต่ในส่วนของส�านักงาน 
กกพ. ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังด้านองค์ความรู้
ของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก�ากับ
ดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการออกระเบียบ 
ว ่าด ้วยการตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตและ 
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติภัยในกิจการพลังงาน 
ส�าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็น
แนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีการก�าหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจน

จากปัญหาความท้าทายดังกล่าว หากจะให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน ส�านักงาน กกพ. 
ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมโยธาธิการและการผังเมืองอย่างใกล้ชิด และจัดท�า
บันทึกข ้อตกลง ความร ่ วมมือ ในการปฏิ บัติ งาน  
เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับถ่ายโอนอ�านาจการขออนญุาต 
จัดต้ังโรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และสร้างความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครฐั เอกชน และผูเ้ชีย่วชาญในการท�าหลักสูตร 
และมาตรฐานวชิาชพีเพือ่สนบัสนนุการตรวจสอบ ตดิตาม 
และประเมินผลทั้งการประเมินด้วยตนเอง และจาก
บุคคลที่สาม รวมทั้ งกระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และส�านักงาน กกพ. ควรมีแนวทางในการบูรณาการ
ท�างานเพ่ือก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชวีติของประชาชนจากการด�าเนนิกจิการด้านพลงังาน 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน10

376

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  1002

ที่ผ ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข ้อมูลด ้านพลังงาน 
จนน�ามาสู่ความขัดแย้งในสังคม ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้านพลังงานในบางประเด็นขาด 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ข้อมูลการใช้
พลังงานของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy 
Information Center: NEIC) โดยน�าบทเรียนที่ดีจาก U.S. Energy Information Administration 
(EIA) มาประยุกต์ใช ้จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ 
และการก�าหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เป็นข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้น ตลอดจนการน�าข้อมูล
ด้านพลังงานมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิ
ขึ้นเป็นส่วนงานภายใน สนพ. และขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ก�าหนดทิศทางหรือแผนท่ีในการด�าเนินงาน การก�าหนดขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่เหมาะสม ตลอดจนอยู่ระหว่างการประเมิน
ฐานข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ หรือเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานให้มี 
ความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมีปัญหาและ
อุปสรรคที่ท้าทาย ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงพลังงาน และการน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู ้ประกอบการและผู ้บริ โภคมาใช ้ประโยชน ์ใน 
เชิงนโยบายระหว ่างหน ่วยงานต ้องมีการปรับปรุง
กฎหมายและแนวปฏิบัติ ซ่ึงต้องได้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ 
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการออกแบบระบบ
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านพลังงานระหว่างหน่วยงาน
จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู ้เชี่ยวชาญแบบ 
สหวิทยาการทั้ ง ในด ้ านพลั ง งานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดังนั้น การที่จะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของประเด็น
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะต้อง
ก�าหนดให้เป็นประเด็นในเชิงนโยบาย โดย สนพ. ต้องมี
การหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรวบรวมแนวทาง  
รายละเอียดที่ต้องด�าเนินการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุง
กฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการในการเชื่อมโยงข้อมูล 
และบทบาทของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องให ้ ชัดเจน 
และจั ดท� า เป ็ นข ้ อ เสนอของกระทรวงพลั ง ง าน 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พ ลั ง ง านแห ่ ง ช า ติ  ( กพช . )  และคณะรั ฐมนตรี 
เพื่อเป็นมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการ 
ต่อไป 
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ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  1003

เป้าหมายส�าคัญของการปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ภาครัฐเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบการด�าเนินการได้ และอุตสาหกรรม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความโปร่งใส ลดการขัดแย้งในหน้าที่หรือผลประโยชน์ 
จากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ันการก�าหนดให้มีการจัดต้ังกลไก 
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 
มี เป ้าหมายเพื่อให ้ เกิดความเป ็นธรรมและสร ้างการยอมรับของภาคประชาชนส�าหรับ 
การด�าเนินการเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูป

กระทรวงพลังงานได ้ก�าหนดนโยบายและแผนงานในการจัดตั้ งคณะกรรมการเพื่อให ้ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการและก�าหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้า 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งต้ังกรรมการสรรหา
กรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงานขึ้นมาท�าหน้าที่คัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคม
เพือ่ให้ครอบคลมุผูแ้ทนท้ังจากภาคการผลติ ผูแ้ทนในส่วนของผูบ้รโิภค และผูแ้ทนจากภาควชิาการแล้ว
นอกจากนั้นขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... 
และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร ่
และปิโตรเลียมใหม่ ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และเทศบาลที่มีพื้นที่ผลิต 
ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (2) อบต. ในจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่ผลิต ได้รับในอัตราร้อยละ 20 (3) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตได้รับในอัตราร้อยละ 20 และ (4) อบต. อื่น 
ท่ัวประเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร ซ่ึงปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ การส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร 
เพื่อก�าหนดนโยบายสร้างธรรมาภิบาลในการด�าเนินกิจกรรม  NGOs และปฏิรูปกฎหมาย 
ให้มีการก�าหนดบทบาท NGOs และประชาชนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  โดยปรับปรุง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางไป
ยังส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายแล้ว
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อย ่ าง ไรก็ดี  จากเป ้ าหมายส� าคัญของการปฏิ รูป 
การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนที่มุ ่งเน้นเพ่ือให้
หน่วยงานภาครฐัเป็นองค์กรท่ีมธีรรมาภบิาล ลดการขดัแย้ง 
ในหน ้าที่หรือผลประโยชน ์จากการด�ารงต�าแหน ่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ มีความเป ็นธรรมและสร ้าง 
การยอมรบัของภาคประชาชน ดงันัน้ประเดน็ความชดัเจน 
เชิงนโยบายเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล ลดความทับซ้อน
ในเรื่ องผลประโยชน ์  และการก�าหนดมาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็น
ประเด็นที่ท ้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม เนื่องจากตาม
มติของคณะอนุกรรมการจัดท�ากฎหมายรายได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีมติเกี่ยวกับสัดส่วนการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม โดยกระทบท�าให้ อบต. 
อื่นทั่วประเทศที่ ไม ่มี พ้ืนที่ผลิตไม ่ได ้รับการจัดสรร 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เป็น
พื้นที่ผลิตแต่อาจได้รับผลกระทบในข้ันตอนการส�ารวจ 
และสัดส ่วนดังกล ่าวไม ่ เป ็นไปตามที่ก�าหนดไว ้ ใน 
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จึงเป็นประเด็นปัญหา
และความเสี่ยงที่อาจท�าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
ของแผนได้ 

ดังนั้น หากจะให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานประเด็นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ควรน�าประเด็นและรายละเอียดข้อเสนอ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจของข้าราชการ
อย่างมีธรรมาภิบาลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
นโยบาย รัฐวิสาหกิจ  (คนร . )  และคณะรั ฐมนตรี 
เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ก�าหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ
ท่ี ดี รวมถึงความเป ็นไปได ้ในการทบทวนข้อเสนอ 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียมให้ถึงชุมชน  
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปิโตรเลียมในการสร้าง
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟา้

1004 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  

จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านสัดส่วนเชื้อเพลิงท่ีไม่สมดุล ก�าลังผลิตส�ารองไฟฟ้า
ไม่เหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอรองรับต่อการผลิตไฟฟ้าใช ้เองของผู ้ใช ้ไฟฟ้า 
และการวางแผนกระจายแหล่งเช้ือเพลิงตามศักยภาพเชิงพื้นที่มีข้อจ�ากัด จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
โครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  โดยน�าผลการศึกษา เช่น สัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและศักยภาพแหล่งผลิตไฟฟ้ารายภาค ต้นทุนไฟฟ้ารายภาค 
ที่แท้จริง การจัดหาและส�ารองเชื้อเพลิงท้ังระบบ ศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าระหว่างภาค เป็นต้น มาใช้ในการวางแผนก�าหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง และก�าลังผลิต
ส�ารองที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดหาเชื้อเพลิง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 
(PDP2018) โดยส่วนหนึ่งของแผน PDP2018 เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ด้วยแล้ว อาทิ การพิจารณาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
เชิงพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู ่ระหว่างด�าเนินการตามแผนปฏิรูปในด้านอื่น ๆ อาทิ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 
ในอนาคต และการไฟฟ้าทั้ง 3 การ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาก�าหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและ
การเติบโตที่เหมาะสมต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดท�าแผน PDP 2018 มีข้อจ�ากัดจากการที่น�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
ที่ผลิตเพื่อใช้เองและหรือขาย ตามอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
จากค่าประมาณการเท่านั้น ประกอบกับการจัดท�าแผน PDP2018 เป็นการด�าเนินการไปก่อน 
ที่จะได้ผลการศึกษาตามแผนการปฏิรูปฯ ในหลายประเด็น ท�าให้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ตามแผน PDP2018 อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้ นอกจากนี้การบรรจุโครงการลงทุน
โซลาร์ลอยน�้า ไว้ในแผน PDP2018 รวมทั้งสิ้น 2,725 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุนสูงถึงประมาณ 1.37 
แสนล้านบาท โดยที่ยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการท่ีได้มีการด�าเนินการน�าร่องไปแล้ว 
ได้แก่ โครงการน�าร่องโซลาร์ลอยน�้าในพ้ืนที่เขื่อนสิรินธร จ�านวน 45 เมกะวัตต์ มูลค่า 2.27 
พันล้านบาทให้แล้วเสร็จ อาจกระทบต่อการก�าหนดสัดส่วนก�าลังการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม 
และอาจส่งผลกระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน 
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ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปด้านโครงสร้างแผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงานควรมีการทบทวนแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใหม่ โดยน�าผล 
การศึกษาที่ได้จากการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ อาทิ ศักยภาพ
แหล่งผลิตและต้นทุนไฟฟ้ารายภาคท่ีแท้จริง การปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย การจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองและหรือขาย และการศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
ของผู้บริโภค รวมทั้งควรมีการประเมินผลความคุ้มค่า ผลดี ผลเสีย และผลกระทบจากการลงทุน ก่อนใช้เป็นข้อมูล 
ในการก�าหนดประเภทโรงไฟฟ้าไว้ในแผน PDP  
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ส่งเสริมกิจการไฟฟา้เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน
1005 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 

พฤติกรรมผู ้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากศักยภาพและทรัพยากรของชุมชน 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานและรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ในปัจจุบัน ช่วยให้
ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในต้นทุนที่ต�่ากว่าภาครัฐ ท�าให้โครงสร้าง 
การผลิตไฟฟ้าแบบระบบรวมศูนย์ และนโยบายผู้ซ้ือไฟฟ้ารายเดียว อาจไม่เหมาะสมกับประเทศ 
ในระยะยาว ภาครัฐจึงควรมีการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก�ากับให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความม่ันคง โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซ้ือขาย
ไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ซึ่งจะลดภาระงบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พร ้อมทั้งควรก�าหนดนโยบาย 
และมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

กระทรวงพลังงานด�าเนินการการศึกษาปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อใช้เอง โดยทบทวนโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันจากการผลิตไฟฟ้าในส่วนของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการผลิตไฟฟ้าจากระบบรวมศูนย์ให้มีความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล�้าทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดพลังงานในระยะยาว ขณะที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) จัดท�าโครงการทดสอบนวัตกรรม
ที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้ากันเองระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน หรือระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับชุมชนโดยรอบ ซ่ึงจะท�าให้ 
ลดความสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง โดยเทคโนโลยี BlockChain 
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อย่างไรก็ตาม โครงการ ERC sandbox ยังไม่สามารถด�าเนินการทดสอบโดยการซื้อขายจริงได้เนื่องจากต้องขอยกเว้น
นโยบายผู ้ซื้อไฟฟ้ารายเดียว ขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายด้านพลังงานควรได้รับการปรับปรุง 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น

ดังนั้น ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และส�านักงาน กกพ. ควรปรับปรุงกฎหมายและระเบียบส่งเสริมกิจการ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้
เงื่อนไขและรูปแบบที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบท่ีมากเกินความจ�าเป็น โดยควรส่งเสริม 
โรงไฟฟ้าชุมชนแบบสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบเสถียร เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบด้วยเทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงาน ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและก�าหนดหลักเกณฑ์การอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม 
เท่าที่จ�าเป็นอย่างชัดเจนและเหมาะสม ส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า 
แห่งชาติและจัดท�าแผนที่น�าทางดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ พร้อมท้ังเสนอแนะรูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างตลาด 
และกิจการไฟฟ้าทั้งระบบในระยะต่าง ๆ  เพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่นในการลงทุนและสามารถก�าหนดแผนงานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นขั้นตอนในอนาคต 



ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟา้
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 

ปัจจุบันการก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 2 กระทรวง 
ได้แก่ กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย โดยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนไทย 
ทั่วประเทศ มากกว่าร้อยละ 99 ขณะที่รูปแบบธุรกิจ และเทคโนโลยีด้านพลังงานมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง การก�ากับดูแลเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงและความม่ันคงด้านพลังงาน
จึงมีมิติที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านพลังงานเพื่อให้การท�างานสอดคล้องท้ัง 
ด้านนโยบาย การด�าเนินงาน การลงทุน และการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนส่วนเกินจนกระทบต่อต้นทุนพลังงาน รวมท้ังการเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชน โดยโอนย้ายการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
จากกระทรวงมหาดไทยให้มาอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลกระทรวงพลังงาน ตามข้อเสนอของ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
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กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ 3  
การไฟฟ ้าได ้ศึกษาวิ เคราะห ์ความเหมาะสมของ 
การโอนย้าย 3 การไฟฟ้า มาอยู ่ในสังกัดกระทรวง
พลังงาน โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า กฟน. และ กฟภ. 
ยังมีบทบาทส�าคัญเชิงพื้นที่และชุมชนในการช ่วย 
“บ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุข” ให ้กับประชาชน ในขณะท่ี 
การบูรณาการการลงทุนและการด�าเนินงานมีส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) 
และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ท�าหน้าท่ีพิจารณาการด�าเนินงานในภาพรวมอยู่แล้ว 
จึงเห็นควรให้ กฟน. และ กฟภ. ยังอยู่ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทยต ่อไป และส� าหรับ 
การส่งเสริมให้มีการแข่งขันส�านักงาน กกพ. อยู่ระหว่าง
การศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ส�าหรับ
บุคคลที่ 3 และการส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย (Retail) 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการหน่วยงานกิจการไฟฟ้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า การลงทุน 
และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ทั้งด้านการผลิต ระบบส่ง ระบบจ�าหน่ายของประเทศ 
ให ้เกิดประสิทธิภาพยังคงเป ็นประเด็นท้าทายของ 
การบริหารกิจการไฟฟ้าให ้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงพลังงานควรร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงาน กกพ. และ 3 การไฟฟ้า จัดท�าแผนบูรณาการ
การลงทุนและการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง และระบบจ�าหน่าย 
เป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ กพช. และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยหากแผนการลงทุนที่มีวงเงิน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท และไม่อยูภ่ายใต้แผนบรูณาการ 
การลงทุนฯ ดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา ขณะที่
ส�านักงาน กกพ. ควรเร่งรัดจัดท�าข้อก�าหนดและส่งเสริม
การเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อของระบบส่งและจ�าหน่ายแก่
บุคคลที่ 3  และส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย เพื่อเพิ่มบทบาท
ของภาคเอกชน และส่งเสริมให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ในกิจการไฟฟ้า



แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน10

386

การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 1007

ตั้งแต่ปี 2524 ก๊าซธรรมชาติได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
เนื่องจากช่วยให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามราคาน�้ามันในตลาดโลก 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ประกอบกับโครงสร้างตลาด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบแหล่งส�ารองก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) 
และเทคโนโลยีการจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติให้อยู ่ในรูปของเหลวเพื่อประโยชน์ 
ในการขนส่งในระยะทางไกล ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ การจัดหา 
ก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการก�าหนดแนวทางการน�า 
ก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และการขนส่ง มีความส�าคัญ
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เดือนธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง 
และไม่เกิดการหยุดชะงัก โดยการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่ก�าลังจะหมดอายุและก�าหนด
มาตรการเพื่อให้เกิดการผลิตต่อเนื่อง โดยอนุมัติให้ บริษัท PTTEP Energy Development 
Company Limited และ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญา 
แบ่งปันผลผลติในแปลงส�ารวจ G1/61 (แหล่งเอราวณั) และ บรษิทั PTTEP Energy Development 
Company Limited เป็นผู ้ได้รับสิทธิเป็นผู ้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงส�ารวจ G2/61 
(แหล่งบงกช) ท�าให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากท้ังสองแหล่งเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และกระทรวง
พลังงานอยู ่ระหว่างการเตรียมการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานอื่น ๆ ท้ังนี้ กระทรวงพลังงาน 
ได ้ด�าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข ้องกับก ๊าซธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติแทนเชื้อเพลิงอื่นในภาคอุตสาหกรรม และการน�าก๊าซธรรมชาติไปใช้
ในพ้ืนที่นอกโครงข่าย พร้อมท้ังด�าเนินการทดลองรูปแบบการพัฒนาศูนย์กลางการซ้ือขาย 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน
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ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) กระทรวง 
การคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ควรร่วมกันบูรณาการ 
การท�างานเพื่อปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดมาตรการ
ส่งเสริมด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีอย่างเหมาะสม และ 
ทันต ่อสถานการณ ์การแข ่งขันในภูมิภาค ขณะท่ี 
ส�านักงาน กกพ. ควรเร ่งรัดการทดสอบข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการให้บริการของสถานี LNG แก่บุคคลที่ 3 
และการเชื่ อมต ่อ  เพื่ อผลักดันให ้ เ กิดศูนย ์กลาง 
การซื้อขายก๊าซธรรมชาติในไทย และส่งผลดีต่อราคา 
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศให้มีราคาถูกลงตามไปด้วย 

ก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซ LNG ของ
บริษัท PTT LNG จ�ากัด ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให ้บริการด ้านพลังงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกไปยังตลาด CLMV

ทั้ ง น้ี  ประเด็นป ัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ ได ้แก ่  
การศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ
และการก�ากับดูแลเพื่อเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพ
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะ 
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการน�าเข้า 
และส่งออก LNG 
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การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 1008

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตจากอ่าวไทย และน�ามาผลิต
เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างทวีคูณ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดของทรัพยากร
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก�าลังลดลง ขณะท่ีความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ปิโตรเคมีเกรดธรรมดาไปสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากข้ึน มีการใช้
วัตถุดิบท่ีมาจากท้ังก๊าซธรรมชาติและแนฟทาเพ่ือมุ่งสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติก 
ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนั้น เพื่อรักษาฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมความพร้อม 
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เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต จึงมีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ประกอบด้วย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 
ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก และการก�าหนดพ้ืนท่ีใหม่ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว กระทรวง
พลังงานได้แต่งตั้งคณะท�างานก�ากับการศึกษาและจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการขยายก�าลังการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีข้อจ�ากัดหลายประการ ได้แก ่
(1) การขาดผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องน�าเข้าและขาดโอกาสในการผลิตและ
ประกอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่มีมูลค่าสูง (2) ปัญหาการบริหารจัดการขยะพลาสติก (3) วัตถุดิบ 
จากก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงและส่งผลให้อุตสาหกรรมปลายน�้าต้องน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
(4) พื้นที่ชายฝั ่งทะเลตะวันออกมีข ้อจ�ากัดในการขยายก�าลังการผลิตจากข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การใช้ทรัพยากรน�้าในภาคอุตสาหกรรม (5) ปัญหาด้านผังเมือง และ (6) ข้อจ�ากัดของการขนส่ง ได้แก่ ปริมาณ 
การจราจรทางถนนมีความหนาแน่นและการเข้าถึงโครงข่ายการขนส่งด้วยระบบราง

ดังน้ัน ภาครัฐควรมีการด�าเนินการ ได้แก่ (1) การศึกษา ส�ารวจ และจัดท�าข้อเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมี อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
เพื่อรักษาศักยภาพฐานการผลิตปิโตรเคมี ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (2) ก�าหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จ�าเป็น เช่น ผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(การจัดการขยะ น�้าเสีย และมลภาวะทางอากาศ) และ (3) เตรียมความพร้อมของระบบนิเวศ เช่น องค์ความรู ้
และเทคโนโลยี ก�าลังคน สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
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ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟา้ชีวมวล

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 1009

การส ่งเสริมการผลิตและใช ้พลังงานทดแทนภายในประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ช่วยลดการน�าเข้าและกระจายแหล่งเชื้อเพลิง 
ในการผลิตไฟฟ้าตามศักยภาพเชิงพื้นที่ของประเทศ โดยน�าวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรส่วนใหญ่ 
เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กากมันส�าปะหลัง และทะลายปาล์ม เป็นต้น มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง 
ชีวมวล รวมท้ังส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยปฏิรูประบบ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลในระดับชุมชน เพ่ือให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในโครงการ ลดการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างราย ได้แก่
เกษตรกรหรือชุมชนที่มีศักยภาพ และเสริมความมั่นคงด ้านพลังงานด้วยการสนับสนุน 
ให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา และสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ในลักษณะซื้อขายไฟฟ้าแบบเสถียร ที่ต้องจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความมั่นคง
ของระบบพลังงานของประเทศ 
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ปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้บูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกไม้โตเร็ว โดยจัดส่ง
ข้อมลูพืน้ทีเ่ป้าหมายทีต้่องการให้ส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็ว 
ไปยังกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ ด�าเนินการจัดท�า
มาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวล รวมทั้งร ่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้
ชมุชนร่วมกบัภาครฐัในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูจดัการ บ�ารงุรกัษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ีก�าหนด ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถน�า 
ไม้โตเร็วไปเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้
 
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ต่าง ๆ 
ยังคงประสบปัญหาการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง รวมท้ัง 
การยอมรับและการต ่อต ้านจากประชาชนในพื้นที่ 
เ น่ื อ งจากผู ้ ป ระกอบการ ติดตั้ ง เ ค ร่ื อ งจั กร เก ่ า ท่ี 
ไม่มีประสิทธิภาพหรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก ้ ไขผลกระทบด ้านสุขภาพและสิ่ งแวดล ้อม 
อาทิ การติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต
 

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 
หน ่ วยงานที่ เ กี่ ยวข ้องควรปรับปรุ งมาตรการใน 
การส่งเสริมอย่างเหมาะสม เช ่น สนับสนุนให้เกิด 
โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้โตเร็วในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
แบบเสถยีร  มากกว่าสญัญาประเภทไม่เสถยีรการก�าหนด 
พื้นที่แปลงปลูกไม้ชีวมวลเพื่อส่งโรงไฟฟ้าให้ชัดเจน 
การจดัท�าแผนการบรหิารเชือ้เพลงิ การสนบัสนนุโรงไฟฟ้า 
ที่ มีอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าเป ็นอุปกรณ์ใหม ่
และมีการตรวจสอบการด�าเนินการตามมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
อย่างรัดกุม เป็นต้น 
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10 แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน
การน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพ่ือผลิตไฟฟา้

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 1010

ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของ
สังคมไทยที่ มี ผลกระทบต ่อ สุขภาพ
อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
จากสถิติพบว่าคนไทยท้ิงขยะเป็นปริมาณ
สูงถึงปีละ 26.85 ล้านตัน (หรือเทียบเท่า 
73,560 ตัน/วัน) แต่มีเพียงร้อยละ 50 
ที่มีการน�าไปก�าจัดโดยถูกวิธี อีกประมาณ
ร้อยละ 27 ถูกน�าไปเทกองทิ้งหรือฝังกลบ
อย่างไม่ถูกวิธี และประมาณร้อยละ 23 
เป ็นขยะตกค ้างท่ีไม ่ได ้รับการก�าจัด  
ขณะที่หน้าที่ในการจัดเก็บและบริหาร
จัดการก�าจัดขยะเป็นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ส่วนใหญ่ 

ยังไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการขยะท่ีดีพอ จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยได้ คือ การส่งเสริมและขจัดอุปสรรคด้วยการน�าขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีแนวทางส�าคัญที่ควรต้องด�าเนินการ ได้แก่ (1) จัดล�าดับความส�าคัญ
ของกลุ่มพื้นท่ีเร่งด่วนท่ีมีศักยภาพในการน�าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า (2) ปรับปรุงกฎหมาย
และจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง  
(3) ส่งเสริมให้เอกชนท่ีมีประสบการณ์และความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดการขยะ  
(4) เสนอทางเลือกเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการก�าจัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากขยะ  
(5) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบผลการด�าเนินการ และ (6) ลดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนเพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
 
ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดท�าแนวทางเพื่อออกกฎหมายให้มี
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง ก่อนการน�าไปก�าจัดโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทขยะ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ 
ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ด�าเนินการศึกษา
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และการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิต
พลังงานจากขยะชุมชนในประเทศไทย 
รวมถึงการประเมินต้นทุนทางการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานด้วย
เทคโนโลยีเตาเผาขยะ พร้อมทั้งมีข้อเสนอ
แนะแนวทา ง ใ นก า รป รั บป รุ ง แ ล ะ 
การด�า เนินการในการลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล ้อมในแต ่ละข้ันตอนของ 
การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยได้น�าส่งข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว 
ให้กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกรอบใน
การด�าเนินงาน และเผยแพร่เป็นข้อมูล
และองค ์ความ รู ้ ให ้ แก ่ ทุกภาคส ่ วน 
ท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้ว
 

อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะชุมชนยังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานอยู่หลายประการที่ส�าคัญเช่น ความสามารถ 
ในการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการขยะของท้องถิ่น ค่าบริหารจัดการและค่าก่อสร้างระบบก�าจัดขยะที่สูง 
ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ การก�าหนดพื้นที่ศูนย์จัดการขยะ ปัญหาสิทธิในการครอบครองขยะ ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ 
จากชุมชนโดยรอบ เป็นต้น ท�าให้การด�าเนินการเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก
 
ดังนั้น หากจะให้การบริหารจัดการขยะด้วยแนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้าสัมฤทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป รัฐบาลอาจต้องมีการก�าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการสนับสนุนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ในการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมในการคัดแยกขยะ
ต้นทางต้องมีการด�าเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ�านวยต่อการรองรับการคัดแยกขยะด้วย 
เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่
สาธารณะ และพื้นที่ชุมชน การส่งเสริมการจัดต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบรายภาคในพ้ืนท่ีคลัสเตอร์ที่มี
ศักยภาพในการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอพื้นที่  
การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในโรงไฟฟ้าชุมชน การก�าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ สนับสนุนโรงไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ใหม่และติดตั้ง 
ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลสภาพอากาศและมลพิษไปยังหน่วยงาน 
ที่ก�ากับดูแลและชุมชนโดยรอบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบทันปัจจุบัน เป็นต้น 
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การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 1011

ในปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,669 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 4.7 และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เป็นผลมาจาก
มาตรการและนโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
ทุกภาคส่วน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนท่ีประเทศไทย มีศักยภาพสูงในการผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟในปัจจุบันมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ดี 
กฎหมายและระเบียบในการก�ากับดูแลในปัจจุบันยังเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่เอื้อต่อการส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟในวงกว้างและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระเกินจ�าเป็น 
รัฐบาลจึงควรก�าหนดแนวทางการปฎิรูปเพื่อส่งเสริมการลงทุนโซลาร์รูฟเสรีเพ่ือส่งเสริมหน่วย 
การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคครัวเรือนให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได ้
เช่น ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรี ออกข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ 
การใช้บริการ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการก�าหนดอัตราค่าบริการในการใช้
หรือการเช่ือมต่อท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การก�าหนดระเบียบและมาตรการการส่งเสริมให้มี 
การเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร ์รูฟและน�ากลับมาใช ้ใหม ่ พร ้อมทั้งจัดตั้ง 
ศูนย์การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น
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การด�าเนินการส ่งเสริมการติดตั้งโซลาร ์รูฟเพื่อให ้
สอดคล ้องกับโครงสร ้างกิจการไฟฟ้าของประเทศ 
จ�าเป็นต้องได้รับความชัดเจนจากนโยบายของรัฐบาล 
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ได้ด�าเนินโครงการ Solar to social เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมการติดต้ัง 
โซลาร์รูฟ ในขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงานได ้ พิจารณาเห็นชอบหลักการระเบียบว ่า 
ด้วยการส่งเสริมกิจการโซลาร์รูฟเสรีแล้ว

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแนวนโยบายรัฐบาลจากค�าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต ่อรัฐสภา เม่ือวันที่  25 
กรกฎาคม 2562 ได้ก�าหนดแนวทางสนับสนุนการผลิต
และการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่ง 
เชื้อเพลิงในพื้นท่ี เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน 
มีส ่วนร ่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน 

ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 
อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุง
ระบบการก�ากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการก�ากับ
กจิการพลังงานควรเร่งรัดการพิจารณาและเสนอความเห็น 
ตามพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 ในการด�าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล 
โดยเฉพาะการเสนอขอยกเว้นนโยบาย Enhanced 
Single-Buyer (ESB) และก�าหนดมาตรการการส่งเสริม
โซลาร์รูฟเสรีภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
หรือเป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวม  
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ปฏรูิปโครงสรา้งการใชพ้ลงังานภาคขนส่ง 
ระยะ 20 ปี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 1012

ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่งประมาณร้อยละ 40 ของการใช้
พลังงานทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.4 นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาการน�าเข้าด้านพลังงานจากต่างประเทศ และลดความผันผวน
ของค่าเชื้อเพลิง อีกทั้งยังช่วยสามารถน�าผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ท�าให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ทดแทนการใช้น�้ามันดีเซลและ
น�้ามันเบนซินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงที่สถานการณ์
น�้ามันมีราคาสูงท�าให้ผู ้ ใช ้รถบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ ใช ้ในยานพาหนะ 
เป็นก๊าซ Liquefied Petroleum Gas (LPG) และ Natural Gas for Vehicle (NGV)

ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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ส่งผลให้ปัจจุบันโครงสร้างการใช้เช้ือเพลิงในภาคขนส่ง
ของประเทศมีความหลากหลายของชนิดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
อาทิ น�้ามันแก๊สโซฮอล์ออคเทน 91 น�้ามันแก๊สโซฮอล ์
ออคเทน 95 น�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 
E85 และน�้ามันไบโอดีเซล B7 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว 
ได้ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นท้ังในส่วนของระบบ
การขนส ่ งและระบบจ�าหน ่ายของผู ้ประกอบการ 
และมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเดินทางไปยังประชาชนต่อไป 
ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่งระยะ 20 ปี โดยมีปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ 
คือ การทบทวนข้อมูลที่ใช้ในการก�าหนดทิศทางและ
นโยบายที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผน
บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถก�าหนด
โครงสร้างการใช้เช้ือเพลิงในภาคขนส่งของประเทศใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถก�าหนดแผนด�าเนิน
การและมาตรการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และขนส่ง 
สามารถวางแผนและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ชัดเจน

กระทรวงพลังงานได ้ด�าเนินการปรับประมาณการ 
ความต้องการใช้เชื้อเพลิง (BAU) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และได้ปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2018) และแผน
บริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2018) เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบและการใช้พลังงานที่
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีการผลักดันส ่งเสริม 
การใช้น�้ามันไบโอดีเซล B10 และน�้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 
รวมถึงลดการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG และ ก๊าซ NGV 
ในภาคขนส่ง ให้เป็นไปตามความจ�าเป็นและสะท้อน
ราคาตลาด

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ยังคงพบปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากผู้ประกอบการ 
โรงกลั่น ผู ้ค ้าน�้ามันมาตรา 7 ผู ้ผลิตเอทานอลและ 
ไบโอดีเซล และเกษตรกร ต ้องการความเชื่อมั่น 
และความต่อเนื่องทางนโยบาย รวมท้ังต้องการให้ภาครัฐ
ก� าหนดมาตรฐานการผลิต เชื้ อ เพลิ ง เหลว B100 
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การผลิตน�้ามันไบโอดีเซล B10 
ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของค่ายรถยนต์ยุโรป 
เนื่องจากน�้ามันไบโอดีเซล B10 ที่ผลิตได้ในปัจจุบัน 
เป็นที่ยอมรับจากค่ายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น 
อย่างไรตาม แนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการน�้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ในภาคขนส ่ งมี แนว โน ้ มลดลง เช ่ นกั น 
ซึ่ งผู ้ ประกอบการโรงกลั่ นน�้ ามันภายในประเทศ 
จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการหาตลาดส่งออก
น�้ามันเชื้อเพลิงส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานใน
ภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี สามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงพลังงานควรมีการหารือร่วมกับ 
ผู ้ประกอบการโรงกล่ันและผู ้ค ้าน�้ามัน เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการปรับลดชนิดของน�้ามันเช้ือเพลิง 
ในภาคขนส่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสมดุลการผลิต 
ในภาพรวมของประเทศ สญัญาของคูค้่า และความสามารถ 
ในการบริหารจัดการของกองทุนน�้ ามันเ ช้ือเพลิง 
พร้อมทั้งผลักดันให้น�้ามันไบโอดีเซล B10 เป็นน�้ามัน
ดีเซลพื้นฐานของประเทศ  
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การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 1013

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง โดยสาขา
อุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงรองจากภาคขนส่ง มีโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศถึงประมาณ 135,000 โรงงาน ดังนั้น  
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของประเทศในภาพรวม รฐับาลจ�าเป็นต้อง 
ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไป
อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการผลักดันให้เกิดกลไกรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว การน�าร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล การยกระดับประสิทธิภาพ
พลังงานหม้อต้ม การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน�้าส�าหรับโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อม การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 
และการจัดท�าข ้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน 
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
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กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท�า
โครงการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางของแผนปฏิรูป 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้า ระบบ
ความร้อน และระบบไอน�้าส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล และ
จัดท� าแนวทางเพื่ อผลักดันให ้มีการใช ้มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ 
งบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ท�าให้คาดว่าจะ
ท�าให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วย
ประหยัดพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดต้นทุนการผลิต 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

อย ่ า ง ไ รก็ ต าม  ใน เ รื่ อ ง ขอ งกา ร ใช ้ พลั ง ง าน ใน 
ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจยังงม ี
ข้อจ�ากัดอยู่บ้าง เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ไม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เน่ืองจากกังวลว่า 
เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้ามาส�ารวจ
ตรวจวัดค่ามลพิษ อาทิ ค่าการปลดปล่อยฝุ ่นละออง 
และหากค่าท่ีตรวจวัดได้เกินค่ามาตรฐานจะถูกด�าเนิน
การทางกฎหมาย รวมทั้งมีป ัญหาด้านบุคลากรของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุ ต ส าหกร รมและกา รประยุ ก ต ์ ใ ช ้ น วั ต ก ร ร รม 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

การด�าเนินการในระยะต่อไป เน้นการสร้างความเข้าใจ
กับภาคเอกชนเพื่อให ้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดต ่อ
ประเทศชาติ และก�าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ภาคเอกชน
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น 
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การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน
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ที่ผ่านมาการออกแบบอาคาร หรือการใช้วัสดุ
อาคาร หรืออุปกรณ ์แสงสว ่างและอ�านวย 
ความสะดวกในอาคาร เจ้าของอาคารอาจยังไม่ได้
ค� านึ ง ถึ งประสิทธิภาพของการใช ้พ ลั งงาน 
ในองค์รวม หรืออาจไม่มีความรู ้ด ้านเทคนิค 
การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน หรือ
อาจมุ ่งเน้นเฉพาะการลดต้นทุนในการก่อสร้าง
อาคาร ส่งผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและ
การบ�ารุงรักษาสูงมากเกินความจ�าเป็น หรือมี 
การสูญเสียพลังงานอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องม ี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 
โดยการก�าหนดข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด้านพลังงาน การสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพ และการปรับปรุงกฎระเบียบ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�ากฎหมายอาคารก่อสร้าง
ใหม่มาเป็นกรอบในการสร้างอาคาร เพ่ือให้น�ามา
ซึ่งการลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ

กระทรวงพลังงานได ้จัดท�าร ่างกฎกระทรวง
ก�าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี อนุ มั ติ ใ นหลั กก า ร เ มื่ อ วั น ท่ี 
6 มิถุนายน 2561 และได ้ส ่ งให ้ส�า นักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาด้วยแล้ว 
ในขณะเดียวกัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
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และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได ้ร ่วมกับสภาวิศวกร 
ในการพัฒนาบุคลากรตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงานเพื่อรองรับการด�าเนินการตามกฎกระทรวงฯ 
ดังกล่าวควบคู่ไปด้วย

อย่างไรกต็าม แม้ว่าร่างกฎกระทรวงฯ จะได้รับความเห็นชอบ 
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอน
การตรวจพิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก่อนที่ใช้บังคับได้ต่อไป รวมท้ังภายหลังการประกาศ
บังคับใช้กฎกระทรวงฯ พพ. ต้องมีการประสานให ้
หน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
แนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติในภายหลัง อาทิ การประสานกับส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให ้น�ากฎกระทรวงฯ มาเป ็น 
ส ่ วนประกอบของการพิ จ า รณาอ นุมั ติ ร า ย ง าน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประสาน 
กับคณะกรรมการควบคุมอาคารและกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง เพ่ือขอความเห็นชอบให้น�ากฎกระทรวงฯ 
มาบังคับใช้ด้วย

ทั้งนี้  การที่จะให้ข ้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด ้านพลังงานสามารถน�ามาบังคับใช ้ ให ้ เ กิดผลใน 
ทางปฏิบั ติได ้  จ� า เป ็นต ้องเร ่ งกระบวนการตรวจ 
ร่างกฎกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเตรียมการ
อบรมด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากร
ท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีความพร้อมต่อการด�าเนินภารกิจ
ในการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
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การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 1015

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ก�าหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ลดการใช้พลังงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนค่าสาธารณูปโภคและน�างบประมาณ 
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ  เช่น การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงก�าหนด
บทบาทให้หน่วยงานภาครัฐเป ็นผู ้น�าด ้านประหยัดพลังงานให้แก ่ภาคส่วนอื่น ๆ  
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหาร
จัดการและการใช้นวัตกรรมเพื่อประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน จึงต้องมีการก�าหนดแนวคิด
ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service 
Company: ESCO) ซึ่ งเป ็นแนวทางที่ เป ิดโอกาส 
ให ้ผู ้ เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมใน 
การให้ค�าปรึกษาและลงทุนติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรือพลังงานหมุนเวียน โดยมีปัจจัยสู่ความส�าเร็จที่ส�าคัญ 
ได ้ แก ่  การก� าหนดแนวทางหลั ก เกณฑ ์ เ งื่ อน ไข 
ในการด� า เนินการ และการก� าหนดมาตรการใน 
การส่งเสริมเร่งรัดการขับเคลื่อน ESCO ในหน่วยงาน 
ภาครัฐ

ขณะนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) ได้ร่วมกับสมาคมผู ้ประกอบการบริษัทจัดการ
พลังงาน (ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ESCO มากกว่า 45 
บริษัท) จัดกิจกรรมน�าร ่องโครงการส ่ง เสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งได้จัดท�าหลักเกณฑ์
เงื่อนไข เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาคัดเลือกบริษัท
จัดการพลั งงาน รวมทั้ ง ได ้ จัดอบรมชี้ แจงให ้แก ่ 
สถานประกอบการกลุ ่ มอุ ตสาหกรรมและ ธุรกิ จ 
เพื่ อท� าความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับแนวทางปฏิบั ติ ตาม 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม 
ไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม แนวคิด ESCO ซึ่งเป็นแนวคิดที่เปิดโอกาส
ให้เอกชนลงทุนติดต้ังอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงาน 
ให ้แก ่หน ่วยงานภาครัฐไปก ่อน และให ้บุคคลที่  3 
เข ้ามาประเมินผลจากการประหยัดพลังงานได้จริง 
ก ่อนจ ่ าย เงินชดเชยการลงทุนจากส ่ วนต ่ างจาก 
การประหยัดค ่าไฟฟ้าให ้ กับเอกชนในภายหลังนั้น 
เป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนซ่ึงอาจก่อให้เกิดการตีความได้ 
ในภายหลัง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการผูกพัน 
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ พพ. ควรส่ง
แนวคิดพร้อมรายละเอียดในการจัดจ้างตามหลักการ 
ESCO ไปให้คณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วยวินิจฉัยและให้ความเห็น
ต่อรัฐบาลในการก�าหนดรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ 
เช่น การก�าหนดเงือ่นไขหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาจดัจ้าง 
บริษัท ESCO การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
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การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 1016

ปัจจุบันกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านต้นทุน
ที่ลดลงและประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานที่สูงขึ้น จนท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะ 
ใกล้เคียงกับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซ่ึงประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
ยานยนต์และชิ้นส่วนท่ีส�าคัญจ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส�าคัญกับ
การก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าท่ีครอบคลุมต้ังแต่การผลิต การใช้ การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถงึการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วนอย่างครบวงจร 
ตามแนวทางท่ีส�าคัญ ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการท�างาน การจัดท�า 
แผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมท้ังจัดท�า
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อย่างเป็นข้ันตอน

ปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว้ เช่น การเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนรถยนต ์
ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า การสร้างอุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของรถยนต์นั่งไฟฟ้า 
และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและผู้บริโภค เป็นต้น และในปี 2562 อยู่ระหว่าง 
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การร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพ่ือศึกษาก�าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
จัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผล
การด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตามแผนงานและกรอบแนวทางที่ก�าหนดไว้ รวมทั้ง ให้ค�าแนะน�า
และข้อเสนอแนะการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเกิดผลในทางปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนหลายประการ ได้แก่ ความพร้อม 
ของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะในการรองรับความต้องการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า ราคาการผลิตยานยนต์ภายใน
ประเทศสูงกว่าราคาน�าเข้า ขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จไฟ และระยะเวลาชาร์จไฟที่ยังใช้เวลานาน

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานควรพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า ในระยะ
เริ่มต้น โดยเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานส่งเสริม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ และรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
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การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ
พลังงาน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 1017

ในระยะ 10 ป ี ท่ีผ ่ านมา เทคโนโลย ี
ทางด้านระบบกักเก็บพลังงาน มีการพัฒนา 
อย ่ า ง รวด เ ร็ วท� า ให ้ มี ค ว ามสามารถ 
ในการเก็บประจุไฟฟ้าสูงขึ้นและมีต้นทุน 
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เกิดการน�ามาใช้
ประโยชน ์ เพื่อช ่วยจัดการความแออัด 
ของโครงข ่ายไฟฟ้า สร ้างความมั่นคง 
และเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน สอดคล้องกับแผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาวของประเทศไทย และ
แผนขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย นอกจากนี้ 
ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ไฟฟ ้าที่จะช ่วย
สนับสนุนขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรม 
4 . 0  โ ดยคว รมี ก า รด� า เ นิ น กิ จ ก ร รม 
เพื่อส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงาน ได้แก่ 

การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติภายใต้คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเพื่อศึกษาโอกาสและความเป็นไปได ้
ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ การก�าหนดมาตรฐานและ
มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน การก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การน�าเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ
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ในปี 2562 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ได้เสนอร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบกกัเกบ็พลงังานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน 
เสนอคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพ่ือจัดท�า
แผนปรบัปรงุระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มคีวามทนัสมยั 
รองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต และพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น 
โดยจะมีการก�าหนดแผนงานเพื่อติดตั้งระบบควบคุมและ
บริหาร จัดการอัต โนมัติ ส� าหรับแหล ่ งผลิต ไฟฟ ้ า 
แบบกระจายตัว และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระบบ
การกักเก็บพลังงาน ยังคงมีข้อจ�ากัดในการน�าเข้าวัตถุดิบ
ลิเทียม เพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
และปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ที่ขึ้นอยู ่กับ 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าหลายประเภทเป ็นสัญญา 
แบบไม่เสถียร และผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความ
รู้ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

ดังนั้น การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายของประเด็น
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานและ
ส� านั ก งานคณะกรรมการก� ากั บกิ จการพลั ง ง าน 
(ส�านักงาน กกพ.) ควรร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ปรับปรุงแผนด้านพลังงาน อาทิ แผนพัฒนาก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้า แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุน 
การน�าระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่มาใช้ใน
ระบบโครงข่ายพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้ง 
โรงไฟฟ้าแบบมีเสถียรภาพและแน่นอน นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชน
กับเอกชนในต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และ 
การลงทุนในแหล่งแร่ลิเทียมท่ีส�าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า


