
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 1/2558 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/10/๕7 - 31/12/57 
 
๑. การจัดท ากฎหมาย   
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ - - - - - 
๒ - - - - - 

 
๒. การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ มาตรา ๕๙ ส่ วน ราชการต้ อ ง
จัดท าขั้นตอนและ
กระบวนการเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องราวร้อง
ทุกข์ได้และจัดแจ้ง
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า
อย่างรวดเร็ว 

พน. (สนพ.) 
สบก. 

- การด าเนินการของ สนพ.  
ปีงบประมาณ 2558 สนพ. ได้จัดท าขั้นตอนและ

กระบวนการเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
โดยมีการเผยแพร่วิธีการและเง่ือนไขการร้องเรียน/ร้อง
ทุกขต์่อการด าเนินการของ สนพ. ผ่านการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1) แผ่นพับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

2) เว็บไซต์  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
www.eppo.go.th 

3) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
4) ศู นย์ บ ริ ก า ร ข้ อมู ลภ าครั ฐ เ พื่ อป ร ะชาชน 

(Government Contact Center : GCC) 
5) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 

(www.eppo.go.th/infocenter) 

๒ มาตรา ๘๖ (๓) กา รส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย 
พั ฒ น า แ ล ะ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
พลังงานทดแทน ซึ่ง
ไ ด้ จ า กธ ร รมชา ติ 
แ ล ะ เ ป็ น คุ ณ ต่ อ
สิ่ ง แวดล้อมอย่ า ง
ต่อเนื่อง  และเป็น
ระบบ 

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- การด าเนินการของ สนพ. 
๑. โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์

กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

จากการริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและขยายผลการสร้าง
ระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านเก่าร้าง จ ากัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ โดยได้ก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาเป็นพลังงานทดแทนไม้
ฟืนเพื่อรมยางแผ่นได้ถึงร้อยละ 20 - 30 จึงได้มีแนวคิด
ขยายผลไปยังกลุ่มสหกรณ์ยางพาราอื่นๆ ของประเทศไทย 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุน
สวนยาง ระยะที่ 1 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ได้สนับสนุนเงินค่าก่อสร้าง และค่าที่ปรึกษา

http://www.eppo.go.th/
http://www.eppo.go.th/infocenter


 

 -๒- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
70 ของมูลค่าการก่อสร้าง มีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียจากการท ายางแผ่น
รมควั น / ผึ่ ง แห้ ง  5 ล้ า นกิ โ ล ก รั ม  ด าเนิ นการโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2558    
ทั้งนี้เมื่อติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จจะสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 105,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และ
ประเมินว่าจะสามารถน าไปทดแทนไม้ฟืนที่ใช้ในการรมควัน
ยางได้ประมาณ 1 ล้านกิโลกรัมต่อปี ท าให้ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 800 ตัน CO2-eq ต่อปี 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 

1) รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
2) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมเข้าร่วม

โครงการ 
3) ลงนามในสัญญาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ 
4) ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
5) เดินระบบผลิตก๊ าซ ชีวภาพ และติดตามการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้ก๊าซที่ระบุไว้ตามสัญญา 
6) จัดสัมมนาของหน่วยงาน และกลุ่มเกษตรกรผู้ดูแลระบบ 
7) รายงานผลต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2558 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้
เสร็จสิ้น 10 แห่ง แล้ว โดยได้เริ่มเดินระบบ และมีการน าก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์แล้วทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซ
ชีวภาพ  ที่ผลิตได้ 124,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้
ตามสัญญาที่ผู้ประกอบการลงนามกับมอ. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะต้องสามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ป ี
(200 วัน) จึงจะถือว่าโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะ
ผู้ประกอบการจะสามารถเดินระบบได้ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ภายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการเดินระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และให้ค าปรึกษาแกผู่้ประกอบการเพื่อให้
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะที่ 2 จ าเป็นต้องน าผลการด าเนินงาน 
ระยะที่ 1 เข้ารับการประเมินผลจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานก่อนเพื่อ ให้ทราบความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความยั่งยืนของการเดินระบบ ตลอดจนผล
ตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าโครงการฯ ระยะที่ 2 ต่อไปได้ 

 



 

 -๓- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

   พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ระยะที่ 2 

สนพ. ได้ผลักดันให้เกิดการผลติก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่
ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏตามผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์ม
เลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้า
ร่วมเป็นจ านวนมาก จึงได้มีแนวคิดในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 2  
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 –      
23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ และผู้ประกอบการผู้รวบรวมมูล
ไก่ทั่วประเทศ คิดเป็นจ านวนไก่ไม่น้อยกว่า 5 ล้านตัว       
เร่งก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพสูง ตลอดจนใช้ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้เป็นพลังงาน
ทดแทน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับมูลสัตว์ และพืชพลังงาน 
โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุน
เงินค่าก่อสร้าง และค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการก่อสร้าง 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) ฟาร์มขนาดใหญ่ (2) ฟาร์ม
ขนาดกลาง (3) ฟาร์มขนาดเล็ก โดยเมื่อโครงการสิ้นสุดลงคาด
ว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 13.20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะถูกน าไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 19.80 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
77.22 ล้านบาท/ปี สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่น้อยกว่า 
3,745 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 3.74 ล้านบาท/ปี 
โดยมีขั้นตอน ในการด าเนินโครงการฯ ดังนี้ 

1) รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
2) คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมเข้าร่วม

โครงการ 
3) ลงนามในสัญญาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

ชีวภาพ 
4) ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
5) เดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และติดตามการ

ด าเนินการเพื่อให้ได้ก๊าซฯ ที่ระบุไว้ตามสัญญา 
6) จัดสัมมนาของหน่วยงาน/บริษัทที่ปรึกษา/กลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ 
7) รายงานผลต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2558 มีผู้ประกอบการ    

เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นจ านวนปศุสัตว์ไก่ 5.93 ล้านตัว โดย



 

 -๔- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

จ าแนกตามขนาดฟาร์มได้ ดังนี้ 
1) ฟาร์มขนาดใหญ่ 3.20 ล้านตัว  
2) ฟาร์มขนาดกลาง 7.20 แสนตัว  
3) ฟาร์มขนาดเล็ก 2.00 ล้านตัว  
โดยผู้ประกอบการได้ลงนามในสัญญากับ มช. 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ โดยกองทุนฯ จะให้การสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และค่าที่ปรึกษาออกแบบระบบ ตามสัดส่วน
ที่ได้ก าหนดไว้ ตามอัตรา ดังนี้ (1) ฟาร์มขนาดใหญ่ไม่เกิน 
12.50 บาทต่อไก่ 1 ตัว (2) ฟาร์มขนาดกลางไม่เกิน 
16.75 บาทต่อไก่ 1 ตัว (3) ฟาร์มขนาดเล็กไม่เกิน 
21.75 บาทต่อไก่ 1 ตัว  

การด าเนินงานในระยะต่อไป : ติดตามการด าเนินการ
ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการให้เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนด 

   พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

 

- ๓. การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน : 
โดยมี โครงการทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้า          
ในรูปแบบ Feed-in tariff  
การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2558 (1 ตุลาคม 

2557 – 31 ธันวาคม 2557) สนพ. ได้จัดท าอัตรารับซื้อไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้า  
จากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบภายในปี 2560 ใน 5 ประเภทเช้ือเพลิง เสนอต่อ กพช. 
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 และ กพช. ได้มีมติเห็นชอบ 
อัตรารับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเช้ือเพลิงดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 

1) เช้ือเพลิงขยะ ซึ่งแบ่งตามวิธีการจัดการขยะได้เป็น 
การจัดการขยะแบบผสมผสานในอัตรา 5.08 – 6.34 
บาทต่อหน่วย ตามขนาดก าลังผลิตติดตั้ง และหลุมฝังกลบ
ขยะ ในอัตรา 5.60 บาทต่อหน่วย 

2) ชีวมวล ในอัตรา 4.24-5.34 บาทต่อหน่วย 
ตามขนาดก าลังผลิตติดตั้ง  

3) ก๊าซชีวภาพ ซึ่งแบ่งตามชนิดของวัตถุดิบพลังงาน
ได้เป็น น้ าเสียต่อของเสีย ในอัตรา 3.76 บาทต่อหน่วย 
และพืชพลังงานในอัตรา 5.34 บาท/หน่วย 

4) พลังงานน้ าขนาดก าลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 200 
kW ในอัตรา 4.90 บาทต่อหน่วย 

5) พลังงานลม ในอัตรา 6.06 บาทต่อหน่วย 
โดยอัตราข้างต้นไม่รวมอัตรา FiT premium 0.50 

บาทต่อหน่วยส าหรับโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และ4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ตลอดอายุโครงการ 
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การด าเนินงานในระยะต่อไป : อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษาต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in 
tariff จากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ อาทิ เช้ือเพลิง
จากขยะอุตสาหกรรม เป็นต้น 

3 มาตรา 87 (1) ส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่ วนร่ วม ในการ
ก าหนดนโยบายและ
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

พน. (สนพ.) 
สนฟ. 

- การด าเนินการของ สนพ. 
1. แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

การจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนฯ ดังน้ี 
(1) จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ระยะยาวให้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Efficiency Development Plan: EEDP 2015-2036) 
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 
2015-2036) ภายใต้คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2) จัดสรรก าลังผลิตและก าหนดสัดส่วน
เช้ือเพลิงในแผน PDP 2015 โดยลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ถ่ านหินโดยใช้ เทคโนโลยีสะอาด  จัดหาไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ ภายใต้คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

2) เสนอขอความเห็นชอบหลักการ และแนวทาง
การจัดท าแผน PDP 2015 

3) จัดท าร่างแผน PDP 2015 ภายใต้คณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ โดยมี
การจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 

5) จัดท าแผน PDP 2015 และแผนทางเลือกโดย
จัดท าต้นทุนค่าไฟฟ้าในแต่ละทางเลือก 

6) จัดท าเอกสารเสนอขอความเห็นชอบแผน PDP 
2015  ต่อ กพช. และ ครม. ต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผน PDP 2015 
1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้านราคา  
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
3) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น  

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2558 (1 ตุลาคม 
2557 – 31 ธันวาคม 2557) 



 

 -๖- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
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(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า    
ได้มีการประชุม เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 โดยได้มี
มติให้ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว
กรณี BAU และกรณีรวมแผน EEDP ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2557 คณะท างานฯ ได้พิจารณาค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า และน ากรอบและแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) 
เสนอต่อ กพช.  

กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
หลักการ และแนวทางการจัดท าแผน PDP 2015 โดย
มอบหมายให้ กบง รับหลักการและแนวทางดังกล่าว      
ไปจัดท าร่างแผน PDP 2015 ในรายละเอียด และ
มอบหมายกระทรวงพลังงานน าร่างแผน PDP 2015       
ไปรับฟังความคิดเห็นก่อนน าเสนอ กพช. ต่อไป  

สนพ. ได้จัดท าแผนลงพื้นที่แต่ละภูมิภาคเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาค
ส่วนต่อแนวทางการจัดท าแผน PDP 2015 

หลักการในการจัดท าแผน PDP 2015 ค านึงถึง
กรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ 5 แผนหลัก ได้แก่ 
(1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2) แผน
อนุรักษ์พลังงาน (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย 
และ (5) แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง  

ทั้งนี้ การจัดท าแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-
2579 (แผน PDP 2015) โดยแผนบูรณาการฯ จะให้
ความส าคัญในประเด็น ดังนี้ (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน 
(Security) ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนในการใช้ไฟฟ้า 
และการกระจายสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า (2) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economy) ค านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม    
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าจากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้า   
ในปลายแผนได้ 

การด าเนินงานในระยะต่อไป : หลังจากด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นในพื้นที่หลักๆ ของประเทศครบถ้วนแล้ว 
สนพ. จะน าผลการสัมมนามาวิเคราะห์ และประมวลผล
เพื่อเสนอ กพช. ต่อไป 
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     2. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ 

สนพ. ได้ด าเนินการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
(พ.ศ.2554-2573) พร้อมทั้งจัดท าร่างมาตรการและ
เป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2579) 
โดยมีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity) ลง 30% ในปี 2579 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 
หรือประมาณ 51,700 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe)   

การด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1/2558 (1 ตุลาคม 
2557 – 31 ธันวาคม 2557) สนพ. ได้หารือกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และได้น าข้อมูลมาวิ เคราะห์ 
ประมาณความต้องการใช้พลังงาน และศักยภาพในการลด
การใช้พลังงาน และด าเนินการตามมาตรการที่มีอยู่        
ในปัจจุบันและมาตรการใหม่ จึงได้กรอบที่ต้องด าเนินงาน 
10 มาตรการ ดังนี้ (1) ก าหนดให้ภาคธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ (กฟผ. กฟน. กฟภ. และ IPP) 
ต้องด าเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าของตน
เป็นสัดส่วนที่แน่นอนเมื่อเทียบกับยอดขาย (2) สนับสนุน
การผลิตและการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (HEPs 
เครื่องปรับอากาศ ฉลากรถยนต์ และฉลากเตา) และ 
(MEPs ตู้เย็น) (3) บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (SEC) 
ส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (4) บังคับใช้เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ส าหรับอาคารใหม่ 
(BEC) (5) สนับสนุน จูงใจ (ด้านการเงิน) (SOP, DSM Bidding, 
Soft loan, ESCOs, Tax Incentive) (6) ส่งเสริมหลอด LED     
(7) อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง (8) กระตุ้นและปลูกจิตส านึก 
(9) พัฒนาหลักสูตร และ (10) วิจัยพัฒนา 
การด าเนินงานในระยะต่อไป : สนพ. จะน าร่างมาตรการ
และเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2558 – 
2579) พร้อมท้ังกรอบท่ีต้องด าเนินการ 10 มาตรการ ไป
จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 


