
    รายงานครัง้ที่  3/2557
ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)  30/06/2557

2. การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

มาตรา 59 สนพ.
(ตอ่)

มาตรา 86(3) การส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัย พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน สนพ.
(ตอ่) ซ่ึงได้จากธรรมชาติ และเป็นคุณต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

วธิกีารและเง่ือนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ

(3) พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกบัมาตรฐานความโปร่งใส

ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2555

ปีงบประมาณ 2557 - 2560

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกบัมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2557 - 2560
   มีการร่างวาระการประชุมคณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด คร้ังที่ 1/2557 เพือ่พิจารณา ดังนี้
(1) ทบทวนประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน วา่ด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั

(2) ทบทวนขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน สนพ. ปี 2556

1.3 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยแบ่งกลุ่มตามแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ดังนี้

แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี ได้แก ่โครงการส่งเสริมการผลิตกา๊ซชีวภาพในฟาร์มเล้ียงสัตว์

และภาคชุมชน (ขยะเศษอาหาร) ให้สามารถผลิตกา๊ซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนและ

ไทย อย่างเต็มรูปแบบ โดยก าหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตกา๊ซชีวภาพทั้งในด้านการลงทุน

แบบรายงาน
รายงานภารกิจที่หน่วยงานตอ้งด าเนินการ

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

   โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพมีวตัถุประสงค์เพือ่จูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งลงทุน

ผลการด าเนินการ

1.4 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพือ่ประชาชน (Government Contact Center : GCC)
1.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. (www.eppo.go.th/infocenter)

กอ่สร้างระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากน้ าเสีย และของเสียในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ให้กา๊ซชีวภาพเป็นอีกทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ

สนพ. เห็นความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือผลักดันให้เกดิการผลิตกา๊ซชีวภาพในประเทศไทย
1. การส่งเสรมิการใช้ก๊าซชีวภาพ

ไทย และด าเนินงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมในปี 2551 - 2555 ให้สามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้ 761.8 ล้าน

1) กลุ่มฟาร์มปศุสัตวแ์ละกจิการที่เกี่ยวเนื่อง เป้าหมายผลิตกา๊ซชีวภาพจ านวน 113.7

2) ปรับปรุงวธีกีารและเง่ือนไข การร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการด าเนินการของ สนพ. และแผนปฏิบัติการ



หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

ผลการด าเนินการ
มาตรา 86(3) สนพ.

(ตอ่)

  ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชีวภาพ ณ เดอืนมิถุนายน 2557

ชีวภาพได้ 90.60 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี สามารถน ากา๊ซชีวภาพดังกล่าวไปทดแทนไฟฟ้า

และศักยภาพในการผลิตกา๊ซชีวภาพสูงสุดได้ประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

1) ภาคปศุสัตวแ์ละกจิกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 864 แห่ง สามารถผลิตกา๊ซ

ทดแทนได้จากข้อมูลสถิติพบวา่ปัจจุบัน ปริมาณไกเ่ล้ียงทั่วประเทศมีประมาณ 280 ล้านตัว

สถานประกอบการต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม

ค่าออกแบบและกอ่สร้างระบบผลิต กา๊ซชีวภาพ 20 - 50% ของเงินลงทุน กอ่สร้างระบบฯ

  สนพ. ได้ขยายผลโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพในภาคปศุสัตว ์ที่ประสบความส าเร็จ

ต่อปี ได้แก ่โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแหล่ง

เป็นอย่างมากไปยังฟาร์มเล้ียงไก ่ซ่ึงมีศักยภาพในการผลิตกา๊ซชีวภาพเพือ่ใช้เป็นพลังงาน

  ผลการด าเนินงานโครงการในปี 2555 คาดวา่จะสามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้ 1,430.30

วตัถุดิบส าหรับผลิตกา๊ซชีวภาพมาจากน้ าเสียและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

และ 6) อื่นๆ โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานช่วยเหลือ

โดยไม่เกนิวงเงินที่ก าหนดในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม

2. การส่งเสรมิการใช้ก๊าซชีวภาพ

กา๊ซหุงต้ม (LPG) และน้ ามันเตา รวมมูลค่าประมาณ 378.44 ล้านบาทต่อปี

ได้แก ่โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพเพือ่จัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรม

2) ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2551 - 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 358 แห่ง สามารถผลิตกา๊ซชีวภาพ

3) ภาคชุมชน (ขยะเศษอาหาร) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 80 แห่ง สามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้ 2.28 ล้าน

2.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพในฟาร์มเล้ียงไก ่ระยะที่ 1

31,858 ล้านบาท และใช้เงินสนับสนุน รวม 3,393 ล้านบาท

รูปแบบต่างๆ เช่น น้ ามันเตา ไฟฟ้า น้ ามันดีเซล ถ่านหิน LPG และชีวมวล เป็นต้น ได้รวมมูลค่า
ประมาณ 8,167.02 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โครงการฯ จะกอ่ให้เกดิการลงทุนโครงการรวมทั้งส้ิน

ได้รวม 1,317.24 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี กา๊ซชีวภาพดังกล่าวจะน าไปทดแทนการใช้พลังงาน

ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี

2) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายผลิตกา๊ซชีวภาพจ านวน 637.10 ล้านลูกบาศกเ์มตร

3) กลุ่มขยะเศษอาหาร เป้าหมายผลิตกา๊ซชีวภาพจ านวน 10.9 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี

6 ประเภท ได้แก ่1) แป้ง 2) น้ ามันปาล์ม 3) เอทานอล 4) น้ ายางข้น 5) แปรรูปอาหาร

ลูกบาศกเ์มตรต่อปี ส่วนมากน าไปใช้ทดแทนกา๊ซหุงต้ม (LPG) ได้ 1.05 ล้านกโิลกรัมต่อปี

ขนาดเล็ก ฟาร์มเล้ียงสัตวข์นาดกลาง - ใหญ่ โรงฆา่สัตว ์และโรงช าแหละแปรรูปไก่



หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

ผลการด าเนินการ
มาตรา 86(3) สนพ.

(ตอ่)

หรือคิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 40.66 ล้านบาท

การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกประมาณ 67,567 ตัน CO2-eq ต่อปี
   สนพ. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 15 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน ณ เดือน

บ้านเกา่ร้าง จ ากดั อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยสามารถก าจัดกล่ินเหม็น

  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกจิหลักที่ส าคัญของประเทศไทย โดยเกษตรกรได้รวมตัวกนัใน

ทั่วประเทศ ก าลังการผลิตรวมประมาณ 2 - 3 แสนตันต่อปี ซ่ึงในกระบวนการผลิตยางแผ่น

  จากมลพิษอินทรีย์ที่เกดิขึ้น และศักยภาพผลิตกา๊ซชีวภาพ จึงเป็นเหตุผลให้ริเร่ิมโครงการ
ศึกษาวจิัยและขยายผลการสร้างระบบผลิตและใช้งานกา๊ซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง

ติดต้ังระบบผลิตกา๊ซชีวภาพจากน้ าเสียจากการท ายางแผ่นรมควนั/ผ่ึงแห้ง 5 ล้านกโิลกรัม

1 กโิลกรัมฟืนต่อกโิลกรัมยาง) ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 1.65 ล้านบาทต่อปี (คิดที่ไม้ฟืนราคา

กอ่ให้เกดิน้ าเสียในปริมาณ 1.2 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซ่ึงมีศักยภาพผลิตกา๊ซชีวภาพได้ 5.1

โดยเมื่อติดต้ังระบบผลิตกา๊ซชีวภาพแล้วเสร็จจะสามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้สูงสุดประมาณ

181,500 ลิตรต่อปี หรือทดแทนการใช้ไฟฟ้าประมาณ 9 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถลด

รมควนันี้กอ่ให้เกดิมลพิษอินทรีย์ทางน้ าในลักษณะที่เป็นจุด (Point Source) ในปริมาณมาก

ประมาณ 5 ล้านตัว คาดวา่จะสามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้สูงสุด 8.25 ล้านลูกบาศกเ์มตรต่อปี

  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพในฟาร์มเล้ียงไก ่จึงมีเป้าหมายเพือ่ส่งเสริมให้เกดิ

2.2 โครงการส่งเสริมสาธติการผลิตกา๊ซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1

เรือนกระจกสู่บรรยากาศลงได้ประมาณ 80 ตัน CO2-eq ต่อปี
  จากความส าเร็จดังกล่าว จึงมีแนวคิดขยายผลไปยังกลุ่มสหกรณ์ยางพาราอื่นๆ ของประเทศ
ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตกา๊ซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 โดย

และได้กา๊ซชีวภาพเพือ่น ามาเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนเพือ่รมยางแผ่นได้ ถึงร้อยละ 20 - 30

รูปแบบสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากดั เพือ่ผลิตยางแผ่นรมควนัซ่ึงมีประมาณ 400 แห่ง

และสามารถทดแทนกา๊ซหุงต้มประมาณ 227,700 กโิลกรัมต่อปี หรือทดแทนการใช้น้ ามันเตา

เป็นการลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควนัของเกษตรกร คิดเทียบเท่าการลดการปลดปล่อยกา๊ซ

ท างานของระบบ คาดวา่จะสามารถผลิตกา๊ซชีวภาพได้ประมาณ 9,969,960 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีเป้าหมายเพือ่กอ่สร้างและ

การกอ่สร้างและติดต้ังระบบกา๊ซชีวภาพรองรับของเสียจากไกเ่ล้ียง ในโรงเรือนจ านวน

รมควนัยางได้ประมาณ 1 ล้านกโิลกรัมต่อปี (คิดที่อัตราการทดแทนไม้ฟืนจากการใช้งาน
105,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี และประเมินวา่จะสามารถน าไปทดแทนไม้ฟืนที่ใช้ในการ

มิถุนายน 2557  ได้กอ่สร้างแล้วเสร็จ จ านวน 15 ฟาร์ม และขณะนี้อยู่ระหวา่งการติดตามการ

ลูกบาศกเ์มตรต่อปี
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(ตอ่) CO2-eq ต่อปี ลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควนัซ่ึงเป็นภาระและความเส่ียงแกก่ลุ่ม
เกษตรกรด้วยความผันผวนของราคาลงได้จึงถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

ภาคอุตสาหกรรม

ณ เดือนมิถุนายน 2557 มีโครงการฯ กอ่สร้างระบบผลิตกา๊ซชีวภาพของสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วม
   สหกรณ์กองทุนสวนยางลงนามในสัญญาเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 10 แห่ง ส่งผลให้

คุณสมบัติทั้งในด้านกายภาพและด้านประสิทธภิาพต่างๆ ของการใช้งานกบักา๊ซปิโตรเลียมเหลว

โรงววั หมู่ 1 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ แบบต่อเนื่องอย่างน้อย 12

ทดแทนการใช้กา๊ซหุงต้มหรือกา๊ซปิโตรเลียมเหลว ทั้งทางเทคนิค สังคม และเศรษฐศาสตร์

แรงดันสูง 1 ชนิด ได้แก ่หัวเตาแบบ KB-5 (High Speed Burner) เพือ่ทดสอบและเปรียบเทียบ

1.65 บาทต่อกโิลกรัม) ท าให้ลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 800 ตัน

และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต บรรจุ และจัดหาถังบรรจุกา๊ซไบโอมีเทนอัดให้มีความ

  โครงการเพิม่ศักยภาพการผลิตกา๊ซชีวภาพจากพืชพลังงานเพือ่ทดแทนกา๊ซปิโตรเลียมเหลว

ต้นแบบให้สามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างสะดวกและใช้งานง่าย มีน้ าหนักเบา และมีความปลอดภัย

สัปดาห์ (3 เดือน) โดยเร่ิมใช้งานต้ังแต่วนัที่ 6 ธนัวาคม 2556 เป็นต้นมา โดยใช้สภาวะ ที่
เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการทดสอบมาท าการศึกษา เพือ่ประเมินผลและสร้างความเชื่อมั่นให้กบั
ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และผู้บริโภคอื่นๆ ที่สนใจ การประเมินผลความพึงพอใจ และ

   ทั้งนี้ ได้ท าการทดสอบใช้งานจริงในครัวเรือนที่เข้าร่วมจ านวน 100 ครัวเรือน ณ ชุมชนบ้าน

ผลิตกา๊ซไบโอมีเทนอัดแบบดูดซึมด้วยน้ า ซ่ึงสามารถผลิตกา๊ซไบโอมีเทนที่มีความเข้มข้นของ

โอมีเทนอัด (CBG) กบัเตาหุงต้มแบบแรงดันต่ าทั้ง 4 ชนิด ได้แกห่ัวเตาแบบ SB (Swirl Burner),

เหมาะสมในการน าไปใช้ทดแทนกา๊ซหุงต้มในครัวเรือนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

เทียบกบัการใช้งานกบักา๊ซไบโอมีเทนอัด รวมถึงการออกแบบชุดถังบรรจุกา๊ซไบโอมีเทนอัด

ปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์ และการบรรจุลงถังกา๊ซเพือ่น าไปใช้งานจริงในครัวเรือนและ

กา๊ซมีเทน ถึงร้อยละ 90 ที่ก าลังผลิต 20 Nm3Biomethane/hr หรือ 16.8 kg/hr หรือประมาณ

   การศึกษาวจิัยการสร้างศูนย์สาธติต้นแบบระบบผลิตกา๊ซไบโอมีเทนอัดส าหรับทดแทนกา๊ซ

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพ่ือทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน

ในเชิงพาณิชย์เป็นการศึกษาศักยภาพ รูปแบบ และแนวทางการน ากา๊ซไบโอมีเทนอัดมา

400 kg/day และได้ด าเนินการทดสอบหัวเตาหุงต้มกบักา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และกา๊ซไบ

ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยการด าเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการได้ด าเนินการออกแบบระบบ

RB (Radial Burner), PB (Porous Burner) และ VB (Vertical Burner) และเตาหุงต้มแบบ

เชิงพาณิชย์

โครงการแล้วเสร็จ 10 แห่ง และอยู่ระหวา่งการเร่ิมต้นเดินระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ
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และความสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานเตากา๊ซ CBG ตามล าดับ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม มากที่สุด รองลงมาคือ อัตราการให้ความร้อนและ

เพิม่แรงดัน ร้อยละ 16.1 หรือหากคิดเฉพาะระบบผลิตกา๊ซไบโอมีเทนและระบบเพิม่แรงดัน

การใช้งานชุดเตากา๊ซ CBG ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.8 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในด้านต่างๆ โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในการใช้งานชุดเตากา๊ซ CBG คือ การ

การด าเนินการของ สนพ.

สูตรราคาเอทานอลตามสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ าตาลต่อมันส าปะหลังที่ 62 : 38

3 ล้านลิตรต่อวนั สัดส่วนการใช้เอทานอลเบื้องต้น เป็นร้อยละ 55 : 45 หรือคิดเป็นมัน

เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2556 กบง. ได้รับทราบผลการด าเนินการ และเห็นวา่การก าหนด

   ในปี 2557 กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพิม่ขึ้นเป็น

เวลาในการใช้งานใกล้เคียงกบัเตา LPG และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม

มีเทน ร้อยละ 63.2 รองลงมาเป็นระบบกา๊ซชีวภาพแบบ CMU-CD ร้อยละ 20.7 และระบบ

ลงทุนใหม่ทั้งหมด จะมีเงินลงทุนทั้งส้ิน 14,257,719 บาท มีค่าใช้จ่ายรายปี 1,719,012 บาท
หรือมีต้นทุนรวม 20.06 บาทต่อkgCBG ซ่ึงพบวา่ค่าใช้จ่ายหลักๆ จะเป็นระบบผลิตกา๊ซไบโอ

ส าปะหลังที่ผลิตเอทานอล 1.35 ล้านลิตรต่อวนั 

จะท าให้ประชาชนต้องรับภาระเกนิต้นทุนที่แท้จริง ซ่ึงต่อมา กบง. ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่

4. การส่งเสรมิการใช้เอทานอล

กโิลกรัม (คิดราคาต้นทุนก าลังการผลิต CBG ที่ 3,000 kg/day) ถ้าต้องการระยะเวลาในการคืน

   โดยสรุปต้นแบบระบบผลิตกา๊ซไบโอมีเทนอัดตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นโดย มีการ

ทุนผู้ใช้งานต้องใช้กา๊ซไบโอมีเทนอัดถึง 3,163 กโิลกรัม จึงจะสามารถคืนทุนในการติดต้ังชุด
ต้นแบบถังกา๊ซและเตาหุงต้มกา๊ซไบโอมีเทนอัดได้

จะมีเงินลงทุนทั้งส้ิน 10,306,443 บาท มีค่าใช้จ่ายรายปี 1,431,113 บาท หรือมีต้นทุนรวม
15.92 บาทต่อkgCBG ซ่ึงยังมีต้นทุนที่สูงอยู่มาก เนื่องมาจากก าลังการผลิตที่มีขนาดเล็ก
ประกอบกบัต้นแบบ มีการออกแบบเป็นระบบอัตโนมัติ เน้นความปลอดภัย และมีมาตรฐาน
เมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการติดต้ังถังบรรจุกา๊ซไบโอมีเทนในครัวเรือน คือ 36,048 บาท และสามารถ
บรรจุกา๊ซไบโอมีเทนมาอัด ลงในถังขนาด 45 ลิตร 1 ถัง บรรจุกา๊ซได้ 7.8 กโิลกรัม ซ่ึงต้นทุนใน
การติดต้ังอุปกรณ์ชุดเตากา๊ซไบโอมีเทนอัดเพือ่ใช้ในภาคครัวเรือนและในเชิงพาณิชย์ยังมีราคา
ค่อนข้างสูง แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้กา๊ซไบโอมีเทนอัดจะประหยัดกวา่กา๊ซหุงต้ม 11.40 บาทต่อ

ได้สรุปข้อมูลทั้งหมดมาในรายงานฉบับสมบูรณ์ซ่ึงได้จัดส่งให้ สนพ. เรียบร้อยแล้ว

   ผลการด าเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2557 ได้มีการทดสอบการเผาไหม้และการใช้งานจริงใน
ครัวเรือนหรือชุมชนต้นแบบ และได้สรุปผลการวเิคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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 2.32 ล้านลิตรต่อวนั

7 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัที่ 17 กมุภาพันธ ์2557 เป็นต้นไป

5. การส่งเสรมิการใช้ไบโอดเีซล
   กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมธรุกจิพลังงานออกประกาศ เร่ืองก าหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ ามันดีเซล เมื่อวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2557 ให้มีส่วนผสมไบโอดีเซลไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 3.5 และไม่สูงกวา่ร้อยละ

 P Eth คือ ราคาอ้างอิงเอทานอล (บาทต่อลิตร) ประกาศทุกวนัที่ 1 ของเดือน เช่น ต้ังแต่

ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดท าโครงสร้างราคาตามประกาศของกรมธรุกจิพลังงาน เร่ืองก าหนดลักษณะ

6. โครงการปรบัปรงุนโยบายการส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินมาตรการ Feed-in tariff
   คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (คณะกรรมการ

วนัที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงส้ินเดือนมกราคม 2555

ผลการด าเนินการ
ณ มีนาคม 2557 มีผลการด าเนินงานของปี 2556 ปริมาณการซ้ือเอทานอลของผู้ค้าน้ ามันเฉล่ีย 2.56

และคุณภาพของน้ ามันดีเซล เรียบร้อยแล้ว

  n คือ จ านวนรายการการจ าหน่ายเอทานอล
ให้กบับริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 จากกรมสรรพสามิต
  Pi คือ ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาลขาย

 Qi คือ ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล
ขายให้กบับริษัทผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 จากกรมสรรพสามิต

ผลการด าเนินการ

ล้านลิตรต่อวนั หรือ 249 ล้านลิตรต่อปี โดยซ้ือ เอทานอลที่ผลิตจากมันส าปะหลังอยู่ที่ร้อยละ

มิถุนายนเป็นต้นไป โดยใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคาเอทานอล ดังนี้

26.6 เทียบเท่าการใช้หัวมันสดประมาณ 1.33 ล้านตัน

บริหารฯ) มีอ านาจในการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน

17/2556(คร้ังที่ 151) เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบหลักเกณฑ์การค านวณราคา
เอทานอล โดยเป็นราคาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามปริมาณการซ้ือขายจริง ทั้งนี้ให้มีผลต้ังแต่เดือน

ณ เดือนมิถุนายน 2557 มีผลการด าเนินงาน ณ เดือนธนัวาคม 2556 ปริมาณการใช้ B100 เท่ากบั
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  ในช่วงไตรมาสที่ 2/2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน โดยพิจารณาให้ความเห็น ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน
และเร่งรัดการด าเนินการรับซ้ือไฟฟ้าจากให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศและแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปีและปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นแผนพัฒนาพลังงาน

พลังงานหมุนเวยีนจ านวน 1 คร้ัง เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2557 โดยสรุปผลการด าเนินงานได้พิจารณาให้

   ภาครัฐได้มีการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนมาอย่าง

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้เห็นชอบแผนพัฒนา

ในรปูแบบ Feed-in tariff

หมุนเวยีนและไม่นับรวมการส่งเสริมกา๊ซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) ในแผนการส่งเสริม

ต่อเนื่อง เพือ่ให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกดิประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธภิาพ
ซ่ึงจะช่วยลดการพึง่พาการน าเข้าพลังงาน และเพิม่ความมั่นคงด้านพลังงาน คณะกรรมการ

7. โครงการสนับสนุนงานดา้นนโยบาย  การส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 1,418.79 MW
3) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจ านวน 327 ราย ปริมาณ

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 1,673.19 MW

1) เห็นชอบตอบรับซ้ือไฟฟ้า จ านวน 6 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 15.07 MW

1) โครงการที่อยู่ระหวา่งพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิม่ฯ จ านวน 228 ราย 

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2564) (Alternative

พลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 2,110.07 MW
4) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 490 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 2,355.11 MW

2) เห็นชอบตอบรับซ้ือไฟฟ้าพร้อมลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า จ านวน 4 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอ

สิงหาคม 2553 – ธนัวาคม 2556

ความเห็นชอบ ดังนี้

ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) (Alternative Energy
Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยได้มีการประชุมแล้วทั้งส้ิน 28 คร้ัง ในช่วงเดือน

6.1 การพิจารณาโครงการพลังงานหมุนเวยีนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีสถานะโครงการ
พลังงานหมุนเวยีน ณ เดือนกมุภาพันธ ์2557 ดังนี้

Energy Development Plan  : AEDP 2012 - 2021) ซ่ึงพัฒนาจากกรอบนโยบายรัฐบาลตาม
ที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้แผนดังกล่าวท าการปรับเพิม่เป้าหมายการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ขาย 360 MW
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(ตอ่)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2,200 MW พลังงานลม 1,200 MW พลังงานชีวมวล

  แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ที่ผ่านมาภาครัฐได้เปิดให้มีการ

3,630 MW พลังงานจากกา๊ซชีวภาพ 600 MW พลังงานจากขยะ 160 MW และพลังงานน้ า

เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมการซ้ือขายภายใต้ระบบ Feed-in tariff

รับซ้ือไฟฟ้าจาก SPP และ VSPP จากพลังงานหมุนเวยีน พร้อมทั้งออกมาตรการส่งเสริม
ทางการเงิน ได้แก ่ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า (ADDER) เพือ่ผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจาก

   แผน AEDP ดังกล่าว มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ขึ้นจากปี 2554 ที่ 7,413

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวม 9,198 MW หรือ 3,353 ktoe ประกอบด้วย การส่งเสริม
ktoe เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 โดยส่วนของการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ามีเป้าหมายการผลิต

ทบทวนผลกระทบค่าไฟฟ้า พร้อมทั้งปรับเปล่ียนรูปแบบการสนับสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าเป็น
Feed-in tariff (FIT) โดยก าหนดเงินสนับสนุนไวใ้นโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน โดยให้ท าการศึกษา
อัตราค่าไฟฟ้าแบบ FIT ตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี รวมทั้งหลักเกณฑ์แนวทาง

  กพช. เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงได้มีมติให้หยุดการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กอ่น และแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานหมุนเวยีนในการศึกษา วเิคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวยีนในรูปแบบ Feed-in tariff และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสถานการณ์ เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆที่

1,608 MV

พลังงานหมุนเวยีนทุกปี และประกาศรับซ้ือเป็นรอบๆ เพือ่ให้นโยบายมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับได้ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนไป โดยการรับซ้ือในรูปแบบ FIT ดังกล่าว จะท าให้อัตราการ

หมุนเวยีนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์

รับซ้ือไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวยีนตลอดอายุโครงการมีความสอดคล้องกบัต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

(1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
ของผู้ประกอบการมากขึ้น และเป็นภาระกบัผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่

สนับสนุนและเสนอ กพช. พร้อมทั้งทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวยีนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้อย่างไรกดี็จากการประกาศมาตรการส่วนเพิม่
ราคารับซ้ือไฟฟ้าดังกล่าว ท าให้มีผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพือ่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

(2) สนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ในการให้ค าปรึกษา ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ในหลักการที่ถูกต้องตามหลักวชิาการทั้งทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน เพือ่ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไฟฟ้าของประเทศ
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(ตอ่) รับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ก าลังผลิตติดต้ังและปริมาณการเสนอขายโครงการพลังงาน
หมุนเวยีน พร้อมจัดท าฐานข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนให้สอดคล้องกบั

วงจร ทั้งในด้านเทคนิค วศิวกรรม ธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ สังคมและส่ิงแวดล้อมกอ่น เพือ่ให้

การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงกากอ้อยที่ประหยัด 

ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันโรงน้ าตาลส่วนใหญ่ยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

   สนพ. ได้ด าเนินการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัพลังงานหมุนเวยีนในประเทศ เช่น ปริมาณการ

และการเงินที่เกี่ยวข้องส าหรับการวเิคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน เช่น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ สัดส่วนการกู้เงิน เป็นต้น
8. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและความรอ้นใน

สถานการณ์ในปัจจุบัน และได้วเิคราะห์ผลกระทบค่าไฟฟ้า (ผลกระทบค่า FT) ที่เกดิจากการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดท าสรุปข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์

  ด้วยเหตุนี้ สนพ. จึงมีแนวคิดที่จะเร่ิมต้นสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างครบ

   ปีงบประมาณ 2553 สนพ. ได้สนับสนุนเงินกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนของอุตสาหกรรมน้ าตาล จากผลการศึกษาพบวา่
โรงน้ าตาลมีศักยภาพในการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ไฟฟ้าและความร้อนอีกจ านวนมาก โดย
มีแนวทางในการเพิม่ประสิทธภิาพโดยด าเนินการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตและ
จัดระบบการจัดการในส่วนลานกองเกบ็กากอ้อยควบคู่กบัการปรับปรุงเทคโนโลยีหม้อไอน้ า

ในการลงทุนในธรุกจิพลังงานให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงประกอบด้วย
1) การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ (Pre-Feasibility Study) 
2) การศึกษาความพร้อมกอ่นลงทุน 
3) การพัฒนาโครงการ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่
(1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างครบวงจร ทั้งในด้านเทคนิค วศิวกรรม 
รวมถึงการพัฒนาโครงการเชิงธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ สังคมและส่ิงแวดล้อม
(2) มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการปรับปรุงเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต
(3) แผนบูรณาการจัดสร้างระบบส่งไฟฟ้าก าลังเพือ่สร้างความมั่นใจในการรับซ้ือและลดภาระ
การลงทุนของผู้ประกอบการ 
(4) มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพิม่เติมอื่นๆ
  นอกจากนี้ การด าเนินมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
หรือปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ายังไม่สามารถจัดท าได้ทันที เนื่องจากต้องด าเนินการควบคู่ไปกบั

อุตสาหกรรมน้ าตาล
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(ตอ่)

  ต่อมา ปี 2556 สนพ. จึงได้จัดจ้างบริษัท เอนโซล จ ากดั เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม

อุตสาหกรรมน้ าตาลอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ประกอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจในการลงทุนเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ไฟฟ้าและ
ความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล และยังสามารถท าให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดท า

อุตสาหกรรมน้ าตาล และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลของ

  โดยขอบเขตการด าเนินงาน บริษัท เอนโซล จ ากดั ได้ประสานงานกบับริษัท ไทยชูการ์มิล

ส่ิงแวดล้อม กอ่นน าไปสู่การพัฒนาการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

รับเข้าร่วมการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียด จ านวน 6 โรงงาน โดยคณะที่ปรึกษาได้

มาตรการช่วยเหลือ การจัดท าแผนระบบส่งไฟฟ้า หรือมาตรการสนับสนุนทางการเงิน

ได้โดยละเอียดในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงได้มีบางโรงงานไม่ขอเข้าร่วม โดยสุดท้ายแล้วมีโรงงานที่ตอบ

การพัฒนาโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้ไฟฟ้า และความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่เป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างครบวงจร ทั้งใน
ด้านเทคนิค วศิวกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงการเชิงธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ สังคมและ

ของโรงไฟฟ้าใหม่ และเสนอราคา เพือ่ให้เกดิความแม่นย าในการค านวณผลตอบแทนที่ได้รับทาง

ด าเนินการเข้าตรวจสอบข้อมูลที่โรงงาน และสัมภาษณ์กบัผู้เกี่ยวข้องถึงแผนการผลิตของโรงงาน
ในอนาคต 3 - 5 ปีข้างหน้า เพือ่ความแม่นย าของข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการออกแบบ ซ่ึง
ต้องค านึงถึงแผนการปรับปรุงหรือขยายก าลังผลิตของโรงงานในอนาคต จากการวเิคราะห์ข้อมูล
จากโรงงาน สรุปข้อมูลได้ดังนี้ (1) ปริมาณชานอ้อยที่สามารถน ามาใช้ได้ ตามแผนก าลังการผลิต
ในอนาคต 3-5 ปีของโรงงาน (2) พืน้ที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพืน้ที่โรงงาน

เลอร์ จ ากดั เพือ่เชิญชวนโรงน้ าตาลเข้าร่วมโครงการ โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลโรงงาน

   ผลการด าเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2557 ได้มีโรงงานน้ าตาลที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 41
โรงงาน และท าหนังสือเรียนเชิญโรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด เข้าร่วมการศึกษาความเป็นไป

การเงิน/เศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีผู้รับเหมาตอบรับเข้าร่วมทั้งส้ิน 3 ราย และอยู่ระหวา่งการ
จัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป

ประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลด้านการผลิต ข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

น้ าตาล พร้อมทั้งได้เชิญผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจ านวน 4 ราย เข้าร่วมตรวจสอบ Configuration



หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

ผลการด าเนินการ
11 มาตรา 87(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ สนพ.

สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

มาตรา 87(1) สนพ.
(ตอ่)

คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากบั 53 ล้านตันต่อปี

     (6) การเพิม่การพึง่พาตนเองด้านเทคโนโลยีเพือ่ลดต้นทุนเทคโนโลยีและเพิม่โอกาสการ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพพลังงานสูง รวมทั้งการเสริมสร้างธรุกจิผลิตสินค้าที่มี
ประสิทธภิาพพลังงานสูง

ktoe  อาคารธรุกจิขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 3,635 ktoe รวมประมาณการผลประหยัดทั้งส้ิน

     เป้าหมายของการอนุรกัษ์พลังงานรายภาคเศรษฐกิจ

     (5) การใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นกลไกส าคัญเพือ่ให้ค าปรึกษา
ด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ

Usual, BAU) หรือประมาณ 38,200 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)

และด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้น

ภาคขนส่ง 15,323 ktoe ภาคอุตสาหกรรม16,257 ktoe ภาคอาคารธรุกจิขนาดใหญ่ 3,630

38,845 ktoe

ลดปริมาณการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากบั 23 ล้านตันต่อปี
     2) ภาคอุตสาหกรรม : ลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 16,100 ktoe และลดปริมาณการ

   ประมาณการผลประหยัดภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2573)

ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการจูงใจ
     (2) การใช้มาตรการที่จะส่งผลกระทบในวงกวา้งในเชิงการสร้างความตระหนักและการ

     ยทุธศาสตร ์: เพือ่ขับเคล่ือนนโยบายสู่เป้าหมายภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม

หน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ลงร้อยละ 25 ในปี 2573 เมื่อเทียบกบัปี 2553 หรือลดการใช้

ปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากบั 54 ล้านตันต่อปี

     1) ภาคอาคารธรุกจิและบ้านพักอาศัย : ลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 7,000 ktoe และ

ประกอบด้วย
     (1) การใช้มาตรการแบบผสมผสานทั้งการบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรฐาน และการ

การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

     เป้าหมาย : ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) หรือพลังงานที่ใช้ต่อ

การด าเนินการของ สนพ.

     (4) การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อม

19 มีนาคม 2556 โดยสรุปสาระส าคัญของแผนได้ ดังนี้

พลังงานลง ร้อยละ 20 ในปี 2573 จากความต้องการพลังงานกรณีปกติ (Business As

     3) ภาคขนส่ง : ลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 15,100 ktoe และลดปริมาณการปล่อยกา๊ซ

2556 โดยผ่านความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2556 และจากครม. เมื่อวนัที่

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน
     (3) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการส่งเสริมและด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน



หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

ผลการด าเนินการ
มาตรา 87(1) สนพ.

(ตอ่)

12 มาตรา 190(20) หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพืน้ที่นอกอาณาเขตซ่ึงประเทศ สนพ.
ไทยมีสิทธอิธปิไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพือ่ให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรือสังคมของประเทศอย่างกวา้งขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา

บันทึก IGM

(Inter-Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment 

ระหวา่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Regional Power Coordination Centre: RPCC)

   ณ เดือนมิถุนายน 2557 สนพ. อยู่ระหวา่งการพัฒนาและปรับปรุง “ระบบฐานข้อมูลร่วม
ระหวา่งหน่วยงานเพือ่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์

   กระทรวงพลังงานได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ต้ังศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรีเพือ่เสนอบันทึกความเข้าใจ IGM เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพือ่ให้เป็นไปตาม

ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

ซ่ึงรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน

บันทึก IGM เพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบกอ่นลงนามใน

2) ครม. ในการประชุมเมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2556 มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวง
พลังงาน โดยมีมติเห็นชอบ (1) อนุมัติการลงนามใน IGM และน าเสนอบันทึกความเข้าใจ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงานมอบหมาย

ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพือ่ให้บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัที่มี
การลงนาม (2) มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่รัฐมนตรีวา่การ

IGM) ต่อ กพช. เมื่อวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2556 ซ่ึง กพช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ

บันทึก IGM

ได้มีการลงนามใน IGM เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2556

พลังงาน 20 ปี” และศึกษาแนวทางในการน าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ลงสู่การปฏิบัติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่น าไปใช้ในการก ากบัติดตามการด าเนินงานโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วดัต่างๆ

นัยแห่งมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กอ่นการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

3) กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้น าเสนอเร่ืองการลงนาม IGM เสนอส านักงานเลขาธกิาร

ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Power) ให้แก่

of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion: 

กระทรวงพลังงานมอบหมายร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวข้างต้น (3) มอบหมาย

Subreion : GMS)

รัฐบาลต่อการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 

มีการด าเนินการที่ผ่านมา ดังนี้
1) กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้เสนอเร่ืองการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหวา่ง



หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ (ว/ด/ป)

ล าดบั รฐัธรรมนูญ * มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
การด าเนินการ

ผลการด าเนินการ
มาตรา 190(20) สนพ.

(ตอ่)

ต าแหน่ง    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

กรม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

      ทั้งน้ี เพ่ือความครบถ้วนและตอ่เน่ืองของการรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงพลังงาน
      สป.พน.  ย่อมาจาก ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หมายเหต ุ    * รายงานตามมาตราที่ปรากฎในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับถาวรใหม่

4) การประชุม RPTCC คร้ังที่ 15 ระหวา่งวนัที่ 16 – 17 ธนัวาคม 2556 ณ เมืองดานัง 

     ปตท. ย่อมาจาก  บริษัท ปตท. จ ากดั(มหาชน)

                 ชธ. ย่อมาจาก  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

                 ธพ. ย่อมาจาก  กรมธรุกจิพลังงาน

                 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     พพ. ย่อมาจาก  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     สนพ. ย่อมาจาก  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม โดยมีวตัถุประสงค์หลัก คือ การพิจารณาการเปิด

ข้อเสนอการขอเป็นสถานที่ต้ังศูนย์ RPCC ของประเทศที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่

5) การประชุม Senior Official Meeting (SOM GMS) เมื่อวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2557 มีวาระ

สามารถหาข้อสรุปเร่ืองการรับข้อเสนอของ สปป. ลาว ที่ยื่นมาล่าช้ากวา่ก าหนดเวลา

กระทรวง พลังงาน

กลุ่มงาน   สารสนเทศและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส านัก  นโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์   0-2140-6350-1        โทรสาร   0-2140-6329        E-mail address   urai_t@energy.mail.go.th / lekrai@hotmail.com

มีวาระพิจารณาการเปิดข้อเสนอการขอเป็นสถานที่ต้ังศูนย์ RPCC ของประเทศที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้รบัผิดชอบการรายงาน     นางจันทร์ศรี พงษ์พานิช

โดยที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปสถานที่ต้ังศูนย์ RPCC ได้ ในการประชุมคร้ังนี้ สปป. ลาว
ขอถอนข้อเสนอและไม่ขอเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว

6) สนพ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม RPTCC คร้ังที่ 16 ระหวา่งวนัที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557
ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชา ซ่ึงมีวาระการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 15 โดย

การประชุมเพือ่หารือถึงแนวทางการหาข้อสรุปต่อประเด็นการรับข้อเสนอของ สปป. ลาว โดยที่
ประชุมมีความเห็นวา่ สปป.ลาว และจีน ควรด าเนินการเจรจาระหวา่งสองประเทศ เพือ่ตกลงกนั
ในประเด็นการรับข้อเสนอของ สปป. ลาว


