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	 ต้ังแต่ประเทศไทยมีประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติ	20	ปี	

(พ.ศ.	2561	-	2580)	ซึ่งกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

ประเทศระยะย�วที่จะทำ�ให้ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง																						

มีภูมิ คุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลงจ�กปัจจัยภ�ยในและ

ภ�ยนอกประเทศ	ภ�คเกษตรกรรม	ภ�คอุตส�หกรรม									

และภ�คบริก�รได้รับก�รพัฒน�และยกระดับไปสู่ก�รใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม	และพัฒน�

กลไกที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้�ง									

และเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขันของประเทศ	เพ่ือยกระดับ

ฐ�นร�ยได้ของประช�ชนในภ�พรวมและกระจ�ยผลประโยชน์	

ไปสู่ภ�คส่วนต่�งๆ	ได้อย่�งเหม�ะสม	ให้บรรลุวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศ  

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยด้�นพลังง�นจะต้องมีก�ร															

สร้�งคว�มมั่นคงในก�รบริห�รจัดก�รพลังง�นให้มี

ประสิทธิภ�พและมีก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม	ร�ค�ที่ 									

เหม�ะสม	ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทนและพลังง�น									

ท�งเลือก	และพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่รองรับก�รใช้

พลังง�นในรูปแบบต่�ง	ๆ	รวมทั้งพัฒน�ระบบโครงข่�ย

ไฟฟ้�อัจฉริยะ

 ในปี 2562 สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลงัง�น (สนพ.) 

ในฐ�นะหน่วยง�นว�งแผนและเสนอแนะนโยบ�ย แผน         

และม�ตรก�รด้�นพลังง�น กำ�หนดม�ตรก�รแก้ไขป้องกัน

ภาวการณข์าดแคลนน้ำามนัเชือ้เพลงิ ติดตามและประเมนิผล

การปฏบิตัติามนโยบายพลังงาน รวมทัง้บรหิารจดัการข้อมลู

พลังงาน จึงได้มีการวางแผนและเสนอนโยบายและแผน

พลังงานเพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านพลังงานให้บรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ การจัดทำาแผน

พัฒนากำาลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 

(PDP 2018) ให้มีการจัดหาและผลิตพลังงานให้มีเพียงพอ    

กับความต้องการการใช้ของประเทศ และส่งเสริมศักยภาพ

การผลิตไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคให้สามารถรองรับไฟฟ้าท่ีจะ

สง่เขา้มาไดอ้ย่างมัน่คง โดยการวางระบบการผลติ ระบบสง่ 

และระบบจำาหน่ายไฟฟ้าให้มีขนาดใหญ่ ทันสมัย ภายใต้       

	 The	20-year	National	Strategy	 for	Thailand															

for	2018	-	2037	spells	out	 long-term	national																				

development	strategies	for	security	and	immunity	

against	change	resulting	from	external	and	internal	

factors.	It	envisages	the	agricultural,	industrial,	and	

service	sectors’	upgrade	to	applied	technology									

and	 innovation	 for	 value	addition	and	crucial																	

mechanisms for driving the new economy to forge 

and	raise	national	competitiveness	so	that	the	overall	

population’s	income	may	be	heightened	and	benefit	

duly	decentralized	to	achieve	vision	of	“Thailand 

becomes a developed country with security,              

prosperity and sustainability in accordance with the 

Sufficiency Economy Philosophy”.	As	far	as	energy	

is	concerned,	Thailand	must	strive	for	management	

security	and	efficiency,	with	fair	competition	and				

affordable	prices;	promote	alternative	 forms	of													

energy;	and	develop	assorted	energy	infrastructure,	

including	smart-grid	systems.

 As Thailand’s energy planner and formulator        

of recommended policies, plans, measures, and 

preventive as well as mitigating measures for fuel 

shortages, and its monitoring and evaluating agency 

for energy policy implementation as well as data 

management, EPPO this year successfully planned 

and put forward policies and plans to drive energy 

operation toward the goals of the 20-year National 

Strategy. Among these is the preparation of           

the national power development plan (PDP 2018) 

to ensure that energy supply and production meet 

national demand. Each region’s power production 

capacity has been promoted to ably sustain          

incoming electricity through the configuration of 

generation, transmission, and distribution systems          
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การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และ       

ศกึษากรอบแนวทางในการปรบัโครงสรา้งกิจการไฟฟ้ารองรบั

แนวโน้ม Prosumer พรอ้มท้ังสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน

และพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น โดยส่งเสริมนโยบาย

เศรษฐกจิฐานรากในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชมุชนตามศกัยภาพ

เชือ้เพลงิท่ีสามารถหาไดใ้นพ้ืนท่ี และปรบัปรงุเงือ่นไขการรบัซือ้ 

ไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำาหรับ SPP เพื่อให้เกิด

ธุรกิจพลังงานท่ีสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมขึ้น     

อีกท้ังเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน และลด

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของประเทศ จึงได้มี

มาตรการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยยกระดับการใช้    

น้ำามันดีเซลจาก บี7 ไปสู่การใช้ บี10 เป็นน้ำามันพื้นฐานของ

ประเทศ และสง่เสรมิการใช ้บี20 เป็นน้ำามันทางเลอืกสำาหรบั

รถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีการกำากับดูแลราคาพลังงาน        

ไม่ให้มีความผันผวนและอยู่ในระดับสูงเกินไปจนกระทบต่อ

ค่าครองชีพของประชาชน และเพ่ือส่งเสริมธุรกิจพลังงาน     

รปูแบบใหมท่ี่รองรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีใหมท่ี่เกดิขึน้

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)        

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บ

พลงังาน ซึง่มกีารบูรณาการรว่มกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือจัดทำา 

และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบ         

กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ให้เกิดการผลิตภายใน

ประเทศได้ 

 ในนามของผู้บรหิาร ผมขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีของ สนพ. 

ทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความรู้   

ความสามารถในการสรา้งสรรคน์โยบายพลังงานไปสูเ่ป้าหมาย 

ให้ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืนดา้นพลงังาน ตลอดจน 

ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศท่ี

สนับสนุนการดำาเนินงานของ สนพ. ด้วยดีตลอดมา ผมหวัง

เป็นอย่างย่ิงวา่การดำาเนินงานของ สนพ. จะเป็นประโยชน์ตอ่

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

that are sizeable as well as modern under smart 

grid development. We also investigated restructuring 

of the power business amid the prosumer trend and 

promoted consumption of alternative energy forms. 

To this latter end, we promoted the local economy 

policy by evolving community power plants with 

locally available fuels and amending FiT terms for 

community waste-to-power purchase from for SPPs 

for energy businesses that contribute to community 

livelihoods and income generation. To aid oil palm 

growers and lower PM2.5, we advocated biodiesel 

promotional measures for biodiesel by standardizing 

B10 diesel nationally in favor of B7 diesel and          

promoting B20 diesel as an alternative for large 

trucks by supervising energy price stability and          

affordability to maintain the cost of living. And to 

promote novel energy businesses that accommodate 

dynamic emerging technologies, particularly EVs,      

we advocated appointment of an energy storage 

system (ESS) technology promotion committee, 

which in conjunction with other agencies, designs 

and drives battery-based ESS operating plans to 

spawn domestic production.

 On behalf of the EPPO management, I wish to 

thank all EPPO personnel for their wholehearted 

devotion and for coming up with creative energy 

policies, underlining the push for Thailand’s energy 

security, prosperity, and sustainability. My sincere 

appreciation also goes to domestic and international 

network agencies that have staunchly supported 

EPPO’s tasks. It is my fervent hope that our service 

will continue to benefit the mobilization of                     

the national economy.
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สร้�งสรรค์นโยบ�ยและสนับสนุนก�รพัฒน�นวัตกรรมพลังง�น	
เพื่อคว�มมั่นคงและยั่งยืนของประเทศภ�ยในปี	2579
Create	policies	and	support	the	development
of	energy	innovation	for	the	country’s	security	
and	sustainability	within	2035

ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ
EPPO	is	entrusted	with	the	following	6	missions:

เสนอแนะนโยบ�ยและบูรณ�ก�รแผนบริห�ร
พลังง�นของประเทศ
Recommend	energy	policies	and	
integrate/review energy management 
plans	of	the	country

เสนอแนะยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์
พลังง�นและพลังง�นทดแทนของประเทศ
Recommend national strategies for
energy conservation and alternative
energy	promotion

เสนอแนะม�ตรก�รแก้ไขป้องกันก�รข�ดแคลน
น้ำ�มันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว
Recommend	measures	to	solve	and
prevent	oil	shortage	in	both	short	and
long terms

1

2

3

4

5

6

กำ�กับ	ติดต�ม	และประเมินนโยบ�ยและแผนบริห�ร
พลังง�นของประเทศ
Supervise,	monitor	and	evaluate
the	implementation	of	national	energy	policies	
and	energy	management	plans

บริห�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
ด้�นพลังง�นของประเทศ
Administer	the	Information	and
Communications	Technology	(ICT)	with
regard	to	energy	matters	of	the	country

พัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรเชิงยุทธศ�สตร์
Enhance	EPPO	to	become	a	strategic
organization

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Missions
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ยุทธศาสตร์ของ สนพ. 
Strategic	Issues

ยุทธศาสตร์ของ สนพ. มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
In	order	to	pursue	the	foregoing	Vision	and	Missions,	3	Strategies	are	laid	down:

  2
 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ
 Driving	National	Energy	Policy

	 	 	 (Policy	Driving)	

 เป้าประสงค์ • Objectives

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบาย

	 	 To	promote	and	encourage	policy	implementation	

 2. มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงาน

  ของประเทศ

	 	 To	have	a	mechanism	for	monitoring	and	evaluating	

	 	 national	energy	policies

 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำาหนดและดำาเนินนโยบาย 

	 	 To	allow	stakeholders	to	participate	in	the	formulation	

	 	 and	implementation	of	energy	policies	

	 	 (Public	Participation)

  1
 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 
	 Formulating	Energy	Policies	for	Energy	Security	

	 	 	 and	Sustainability
 

 เป้าประสงค์ • Objectives

 1. มีนโยบายที่นำาไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน 

	 	 To	have	energy	policies	that	lead	to	the	country’s	energy	security

 2. มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

	 	 To	have	energy	policies	that	support	the	country’s	economic	development

 3. มีนโยบายที่นำาไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 To	have	energy	policies	that	encourage	energy	efficiency

 4. มีนโยบายที่นำาไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

	 	 To	have	energy	policies	that	promote	the	use	environmentally-friendly	renewable	energy

  3
 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 Becoming High Performance

	 	 	 Organization	(EPPO	Excellence)
 

 เป้าประสงค์ • Objectives

 1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ 

	 	 Thailand	Energy	Information	Hub

 2. บุคลากรมีความรู้และความสามารถ 

	 	 Smart	Colleague

 3. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 Smart	Work

 4. บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 Effective	Energy	Fund	Management
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โครงสร้างการบริหารงาน สนพ.
Organizational	Structure	of	EPPO

ผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Director General

รองผู้อำานวยการ สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy	Director	General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
Specialist,	Energy	Strategy	Planning

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administrative	System	Development	Group

รองผู้อำานวยการ สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy	Director	General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

Specialist,	Energy	Conservation	and	
Renewable	Energy	Policy	and	Plan

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal	Audit	Group

สำานักงานเลขานุการกรม
Office	of	the	Secretary

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 General Administration Group
• กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 Human Resource Group
• กลุ่มช่วยอำานวยการและสื่อสารองค์กร
 Coordination and Public Relations Group
• กลุ่มการคลัง
 Finance Group
• กลุ่มกองทุนพลังงาน
 Energy Fund Group
• กลุ่มนิติการ
 Legal Affairs Group

กองนโยบายปิโตรเลียม
Petroleum	Policy	Division

• กลุ่มน้ำามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 Oil and Liquefied Petroleum Gas Group
• กลุ่มก๊าซธรรมชาติ
 Natural Gas Group
• กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
 Biofuel Group

กองนโยบายไฟฟ้า
Power Policy Division

• กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
 Power Tariff and Service Quality Group
• กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
 Power Business Promotion Group
• กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
 Power Supply Planning Group

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy	Conservation	and	Alternative	Energy	Policy	Division

• กลุ่มพลังงานทดแทน
 Alternative Energy Group
• กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
 Energy Conservation Group
• กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 Energy Conservation and Alternative Energy 
 Promotion Group

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy	and	Planning	Division

• กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 Strategy and Planning Group
• กลุ่มนโยบายพลังงาน
 Energy Policy Group
• กลุ่มติดตามและประเมินผล
 Monitoring and Evaluation Group

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information	and	Communication	Technology	Center

• กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
 Energy Information Development Group
• กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
 Energy Analysis and Economic Forecast Group
• กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 Computer System Development Group
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ผู้บริหาร สนพ. 
EPPO	Executives

1
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น	
Mr. Wattanapong Kurovat
Director General of Energy Policy and Planning Office
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ผู้บริหาร สนพ. 
EPPO	Executives

2
นายเพทาย หมุดธรรม
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น	
Mr. Petai Mudtham 
Deputy	Director	General

3
นางสาวชนานัญ บัวเขียว
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น	
Ms. Chananan Buakiew
Deputy	Director	General
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1

นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ 
ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์พลังง�น
Ms. Dowtip Vanichanont
Specialist,	Energy	Strategy	Planning

2

นางสาวนฤมล นวลดี
หัวหน้�กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน
Ms. Narumol Nuandee
Chief	Internal	Audit	Group

ผู้บริหาร สนพ. 
EPPO	Executives

1

นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล
เลข�นุก�รกรม	
Mrs. Duangsuda Jirapraditkul
Secretary	to	the	Department

2

นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา 
หัวหน้�กลุ่มช่วยอำ�นวยก�รและสื่อส�รองค์กร
Mr. Thanongsak Wongla
Chief	Coordination	and	Public	Relations	Group

สำานักงานเลขานุการกรม
Office	of	the	Secretary
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3
นางกฤษณา สุภาจรูญ 
หัวหน้�กลุ่มบริห�รง�นทั่วไป	
Mrs. Kitsana Suphacharun
Chief	General	Administration	Group

4
นางธัชชฏวรรณ คงเปรม 
หัวหน้�กลุ่มบริห�รทรัพย�กรบุคคล
Mrs. Taschatawan Kongprem
Chief	Human	Resource	Group

5
นางสาวนิรดา รงคพรรณ์ 
หัวหน้�กลุ่มก�รคลัง	
Ms. Nirada Rongkapan
Chief	Finance	Group

6
นางสาวขนกวรรณ หนูดำา
หัวหน้�กลุ่มกองทุนพลังง�น
Ms. Khanokwan Noodam
Chief	Energy	Fund	Group

7
นายอณวัชร์ ชำานาญโชติ
หัวหน้�กลุ่มนิติก�ร
Mr. Anawat Chumnanchote
Chief	Legal	Affairs	Group
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1

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี 
ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ยปิโตรเลียม
Mr. Anirut Thanakornmontri
Director	Petroleum	Policy	Division

2

นางกานดา เพชรไทย 
หัวหน้�กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภ�พ
Mrs. Kanda Petchthai
Chief	Biofuel	Group

3

นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
-	หัวหน้�กลุ่มน้ำ�มันและก๊�ซปิโตรเลียมเหลว
-	รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะ	ด้�นนโยบ�ย
	 และแผนอนุรักษ์พลังง�นและพลังง�นทดแทน
Ms. Sasithon Jetsadathitikul
-	Chief	Oil	and	Liquefied	Petroleum	Gas	Group
-	Acting	Specialist,	Energy	Conservation	and	
	 Renewable	Energy	Policy	and	Plan

4

นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช
หัวหน้�กลุ่มก๊�ซธรรมช�ติ
Mr. Reukrit Kenharaj
Chief	Natural	Gas	Group

กองนโยบายปิโตรเลียม
Petroleum	Policy	Division
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1

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู 
ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ยไฟฟ้�	
Mr. Veerapat Kiatfuengfoo
Director Power Policy Division

2

นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
หัวหน้�กลุ่มจัดห�พลังง�นไฟฟ้�	
Ms. Nantida Rachatawetchakul
Chief	of	Power	Supply	Planning	Group

3

นางศิรินา อินแก้ว
หัวหน้�กลุ่มร�ค�ไฟฟ้�และคุณภ�พบริก�ร
Mrs. Sirina Inkaew
Chief	Power	Tariff	and	Service	Quality	Group

4

นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์ 
หัวหน้�กลุ่มส่งเสริมกิจก�รไฟฟ้�
Ms. Jaruwan Pimsawan
Chief	Power	Business	Promotion	Group

กองนโยบายไฟฟ้า
Power Policy Division
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1

นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์
ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ยอนุรักษ์พลังง�น
และพลังง�นทดแทน
Ms. Nootjaree Petcharat
Director	Energy	Conservation	and	Alternative	
Energy Policy Division

2

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
หัวหน้�กลุ่มส่งเสริมด้�นอนุรักษ์พลังง�น
และพลังง�นทดแทน
Ms. Sukanlaya Trewitthayanurak
Chief Energy Conservation and 
Alternative	Energy	Promotion	Group

3

นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย
หัวหน้�กลุ่มอนุรักษ์พลังง�น
Ms. Suphatchaya Chonchanachai
Chief	Energy	Conservation	Group

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy	Conservation	and	Alternative	Energy	Policy	Division
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1

นางสาวภาวิณี โกษา 
ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์และแผนง�น
Ms. Pavinee Kosa
Director	Strategy	and	Planning	Division

2

นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
หัวหน้�กลุ่มยุทธศ�สตร์และแผนง�น
Mr. Uthai Mungseemuengdee
Chief	Strategy	and	Planning	Group

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy	and	Planning	Division

3

นายวัชระ พจี
หัวหน้�กลุ่มนโยบ�ยพลังง�น
Mr. Wachara Phajee
Chief	Energy	Policy	Group

4

นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์
หัวหน้�กลุ่มติดต�มและประเมินผล
Ms. Wachiraporn Petrat
Chief	Monitoring	and	Evaluation	Group
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1

นางสาวสุพิตร คำากลัด 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
Ms. Supit Kamklad
Director	Information	and	Communication	
Technology Center

2

นางสาวนฤมล อินทรักษ์
หัวหน้�กลุ่มพัฒน�ส�รสนเทศพลังง�น
Ms. Nareumon Intharak
Chief	Energy	Information	Development	Group

3

นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
หัวหน้�กลุ่มวิเคร�ะห์และประม�ณก�รเศรษฐกิจพลังง�น
Ms. Korakot Phupaiboon
Chief	Energy	Analysis	and	Economic	Forecast	Group

4

นางสาวบุบผา คุณาไท 
หัวหน้�กลุ่มพัฒน�ระบบคอมพิวเตอร์
Ms. Bubpha Kunathai
Chief	Computer	System	Development	Group

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information	and	Communication	Technology	Center
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การบริหารนโยบาย
พลังงานของประเทศ

National Energy Policy Administration 2ส่วนที่
Part
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 สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น (สนพ.) มีบทบาท

สำาคัญในการบริหารงานด้านพลังงานของประเทศในฐานะ

หน่วยงานของรัฐท่ีมีพันธกิจด้านการเสนอแนะนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์มาตรการดา้นพลงังาน ไมว่า่จะเป็นแผนบรหิาร

พลังงานของประเทศ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน การป้องกันการขาดแคลนน้ำามันเชื้อเพลิง

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังยังมีหน้าท่ีในการกำากับ 

ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของ

ประเทศ ซึง่ สนพ. ไดด้ำาเนินการขบัเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตร ์

หรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ       

ผลสำาเร็จ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
National	Energy	Policy	Administration	Mechanism

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
National Energy Policy Council (NEPC)

 ประธาน : นายกรัฐมนตรี
 Chairman : Prime Minister
 รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
 Vice Chairman : Deputy Prime Minister
 เลขานุการ : ผู้อำานวยการ สนพ.
 Secretary : EPPO Director General

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

 ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 Chairman : Minister of Energy
 เลขานุการ : ผู้อำานวยการ สนพ.
 Secretary : EPPO Director General

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)
Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Committee

 ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
 Chairman : Deputy Prime Minister
 เลขานุการ : ผู้อำานวยการ สนพ.
 Secretary : EPPO Director General

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Office (EPPO)

สนพ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
EPPO serve as secretariat

 Energy Policy and Planning Office (EPPO) is          

a government agency whose mandate is to devise 

related national policies, strategies, and measures. 

EPPO plays a key role in the administration of          

national energy affairs and is responsible for energy 

administration plans, promotion of energy conservation 

and alternative energy, as well as prevention fuel 

shortages over short and long terms. Its roles also 

cover overseeing, monitoring, and assessing                

the efficiency and success of national energy            

policies and plans, as well as strategies and           

measures. In order to efficiently and successfully 

drive energy policies, strategies and measures,      

EPPO has been working through various committees’ 

mechanisms as follows;

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน

Ministry of
Energy

คณะรัฐมนตรี
The Cabinet

ปลัด
กระทรวงพลังงาน

Permanent Secretary 
of Energy
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เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

Making recommendations for the Cabinet on national policies and plans concerning            

energy administration and development
1

1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
	 National	Energy	Policy	Council	(NEPC)

 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. 

เป็นคณะกรรมการซึ่ งแต่งตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ          

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2551 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ

มี สนพ. ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ    

ทั้งนี้ กพช. ถือเป็นศูนย์รวมการกำาหนดนโยบายด้านพลังงาน

ของรัฐ เนื่องจากมีคณะกรรมการจากรัฐมนตรี และหัวหน้า

ส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในคณะกรรมการ ทำาให้

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและแผนการบรหิาร

และพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่าง       

มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กพช. มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

กำาหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการกำาหนดราคาพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบรหิารและ

พัฒนาพลังงานของประเทศ

Devising rules and terms for energy pricing in harmony with such national policies and plans

ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการดำาเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีอำานาจหน้าท่ี

เกีย่วขอ้งกับพลงังานให้มกีารดำาเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการบรหิารและพัฒนาพลงังานของ

ประเทศ

Monitoring, overseeing, coordinating, supporting, and accelerating tasks performed by all 

empowered committees to ensure compliance with such national policies and plans

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 

Evaluating compliance with such national policies and plans

 Established under the National Energy Policy 

Council Act B.E. 2535 (1992) (second amendment 

B.E. 2550 (2007) and third amendment B.E. 2551 

(2008)), the National Energy Policy Council or NEPC 

is chaired by the prime minister, with EPPO serving 

as its secretariat. With senior ministers and heads        

of various government agencies concerned as 

members, NEPC is the central supreme body for 

energy policy formulation, which enables itself to 

efficiently make recommendations on national         

energy policies and plans for the Cabinet. NEPC is 

tasked with following as below,
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2. คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
	 Committee	on	Energy	Policy	Administration	(CEPA)

 เพ่ือให้การดำาเนินงานของ กพช. เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและเสนอ

แนวทางในการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพลังงาน 

ของประเทศ กพช. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน หรือ กบง. ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ และมี สนพ.   

ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่ง กบง.    

มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 

เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการด้านพลังงาน
Advocating energy policies, plans, and measures involving energy administration and           
energy development

เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมท้ังเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดลำาดับความสำาคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าว
Making recommendations and ranking plans/projects involving energy affairs

กำาหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่ กพช. มอบหมาย 
Setting energy prices and rates of contribution to the Oil Fund as instructed by NEPC

เสนอแนะนโยบายมาตรการทางด้านราคาพลังงาน
Recommending energy pricing policies and measures

พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กพช. เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะ
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Giving recommendations to NEPC on decrees, ministerial regulations, and other measures 
to be issue under laws on energy conservation promotion

ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ 
การเงิน สถิติ และเรื่องต่างๆ ที่จำาเป็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
Requesting ministries, departments, and other local government agencies, state enterprises, 
and individuals to submit academic data, financial information, statistics, and other            
essential facts and figures for national energy policies and plans on energy administration
and development

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจำาเป็น
Appointing subcommittees to support its work as necessary

 To ensure its efficient operation and goal           

attainment of problem-solving and making            

recommendations on the formulation of national 

energy administration and energy development 

policies, NEPC established the Committee on           

Energy Policy Administration (CEPA), chaired by     

the Minister of Energy, with EPPO serving as its       

secretariat. CEPA is tasked with following as below,
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 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ   

การบรหิารกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลังงาน จึงไดม้กีาร 

กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของ กพช. เพ่ิมเตมิไวใ้นพระราชบัญญตัิ

การสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้ กพช. มีอำานาจหน้าที่เสนอ

นโยบายและเป้าหมาย หรอืมาตรการเกีย่วกบัการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำาหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อ

สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานสำาหรบัน้ำามันเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ 

ดังน้ัน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน หรือ กทอ. เข้ามาดำาเนินการ ซึ่งมี       

รองนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ และม ีสนพ. ปฏิบัตหิน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ ซึ่ง กทอ. มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

กำาหนดอัตราคา่ธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบ 
ของ กพช.
Setting NEPC-endorsed special tariffs

ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
Granting special tariff exemption

กำาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ขอจัดสรร ขอเงนิชว่ยเหลอืหรอืขอเงนิอุดหนนุจาก
กองทุน
Setting rules and procedures to file           
requests for assistance or support by the 
fund

พิจารณาอนุมติัคำาขอรบัการสง่เสรมิและชว่ยเหลอื 
ตามมาตรา 40 (2) ตามแนวทางหลักเกณฑ์ เงือ่นไข 
ที่ กพช. กำาหนดตามมาตรา 4 (8)
Approving requests for support and            
assistance under Article 40 (2) in line with 
NEPC’s criteria and terms under Article 4 (8)

เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำาหรับน้ำามัน      
เชื้อเพลิงต่อ กพช.
Proposing to NEPC rates of contribution to 
the fund from fuel sales

กำาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรบัการสง่เสรมิและการชว่ยเหลอืตามมาตรา 41
Devising criteria and procedures for filing 
requests for support and assistance under 
Article 41

เสนอชนิดของน้ำามนัเชือ้เพลงิท่ีไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้ง
ส่งเงินเข้ากองทุนต่อ กพช.
Proposing to NEPC types of fuel exempted 
from contribution to the fund

3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
	 Energy	Conservation	Promotion	Fund	(ENCON	Fund)	Committee

 To support the promotion of energy conservation 

and the administration of the Energy Conservation 

Promotion Fund (ENCON Fund), NEPC is also bound 

by the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 

(1992) and its second amendment B.E. 2550 (2007) 

to devise recommendations to the Cabinet on policies, 

goals, and measures for energy conservation, and 

set monetary contribution to the abovementioned 

fund by fuel type. To this end, the ENCON Fund 

Committee was set up, chaired by a deputy prime 

minister assigned by the Prime Minister, with EPPO 

serving as its secretariat. The committee is tasked 

with following as below,

เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ      
ลำาดับความสำาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในมาตราที่ 25 ต่อ กพช.
Recommending criter ia, terms, and            
priorities for fund-spending to ensure         
conformity to Article 25 to NEPC

พิจารณาจัดสรรเงิน ทุนกองทุนเ พ่ือใช้ตาม
วตัถปุระสงคท่ี์กำาหนดไวใ้นมาตรา 25 ตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำาดับความสำาคัญท่ี 
กพช. กำาหนดตามมาตรา 4 (4)
Allocating the fund as intended by Article 
25 in line with the criteria, terms, and        
priorities set by NEPC under Article 4 (4)
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ภาพรวมการประชุมของคณะกรรมการด้านพลังงาน ปี 2562
Summary	of	the	Meetings	in	2019

01 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 
2580 (PDP 2018)

 Power Development Plan B.E. 2018 - 2037         
(PDP 2018)

02 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

 Power Purchase Agreement (PPA) between EGAT 
and Electricite Du Laos (EDL)

03 ขอ้กำาหนดพ้ืนท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้าขยะของผู้ผลติไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP)

 Terms of reference for waste-to-energy projects 
for SPP locations

04 แนวทางการดำาเนินการกบักลุม่ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) 
ระบบ Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสัญญา

 Approach for dealing with expiring Cogeneration 
SPP PPAs

05 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ      
บูรณาการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

 Appointment of an expert panel under              
the Committee on Policy Integration for Energy        
Conservation in the Transport Sector

มกราคม
January

กุมภาพันธ์
February

เมษายน
April

มีนาคม
March

กรกฎาคม
July

พฤษภาคม
May

มิถุนายน
June

01 แนวทางการดำาเนนิการกับกลุม่ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 
(SPP) ระบบ Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสัญญา

 Approach for dealing with expiring Cogeneration 
SPP PPAs

02 แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
เรือ่ง การกำาหนดอัตราเงนิสง่เขา้กองทุน อัตราเงนิชดเชย 
อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำาหรับ
น้ำามันเชื้อเพลิง

 Amendment to the CEPA announcement on 
determination of Oil Fund contribution rates, 
compensation rates, Oil Fund reimbursement 
rates, and reimbursement rates for fuels by the 
Oil Fund

01 กรอบ แนวทาง และแผนการดำาเนินงานภายใต้แผน
พัฒนากำาลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 
(PDP 2018)

 Operating framework, approach, and plans 
under PDP 2018

02 แนวทางการส่งเสริมน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี20
 Approach for B20 high-speed diesel promotion

01 โครงสร้างราคาน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี10
 Price structure for B10 high-speed diesel

02 การให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีก NGV สำาหรับ        
รถโดยสารสาธารณะ

 Subsidizing of NGV retail prices for buses

01 การจัดหาไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตก
 Power supply for the Eastern Region

02 หลักเกณฑ์การคำานวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว
 Rules for ex-refinery high-speed diesel price        

calculation

03 การส่งเสริมน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ต่อเนื่อง
 Ongoing promotion of B20 high-speed diesel

04 การนำาเข้า LNG ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 EGAT’s LNG import

05 การนำาเข้า LNG ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 EGAT’s LNG import

06 หลักเกณฑ์การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับ
 โครงสร้างการนำาเข้าแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
 Rules for power plant commissioning under           

the st ructure for compet i t ive import in                  
the natural gas business

01 แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี20
 Approach for B20 high-speed diesel promotion

02 การให้ความช่วยเหลือโครงการบรรเทาผลกระทบจาก  
การปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)              
ภาคครัวเรือน (กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)

 Assistance to the project to ease the impacts of 
household LPG retail price adjustment (food 
hawkers and stalls)

03 กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

 Policy framework for Oil Fund management     
under the Oil Fund Act B.E. 2562 (2019)

สิงหาคม
August

01 การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงของ    
น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำามัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี20

 Adjustment of Oil Fund contribution rates for 
high-speed diesel and approach for B20          
high-speed diesel promotion

02 การนำาเข้า LNG 1.5 ล้านตัน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย

 EGAT’s imported of 1.5 Million of LNG

03 แนวนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้า
ชุมชน)

 Energy policy framework for the grassroots         
economy (community power plants)

04 แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 
ทดแทนน้ำามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7)

 Approach for the promotion of B10 high-speed 
diesel in place of B7 regular high-speed diesel

05 กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง ภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

 Policy framework for Oil Fund management     
under the Oil Fund Act B.E. 2562 (2019)
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ธันวาคม
December

กันยายน
September

ตุลาคม
October

พฤศจิกายน
November

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
National Energy Policy Council (NEPC)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

01 แนวนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้า
ชุมชน)

 Energy policy framework for the grassroots         
economy (community power plants)

02 แนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
 Approach for biodiesel promotion

03 กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

 Policy framework for Oil Fund management under 
the Oil Fund Act B.E. 2562 (2019)

01 มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 Preventive and alleviating measures for impacts 
of the Saudi Arabia unrest

01 แนวนโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้า
ชุมชน)

 Energy policy framework for the grassroots       
economy (community power plants)

02 การทดลองการนำาเข้า LNG แบบ Spot ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 EGAT’s trial spot LNG import

03 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ชีวมวล

 Resolution to biomass SPPs’ problems

01 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
 Community power plants for the grassroots        

economy

02 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ชีวมวล

 Resolution to biomass SPPs’ problems

03 แนวทางแกไ้ขปัญหาการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการพลงังาน
หมนุเวยีนท่ีไมส่ามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไดต้ามกำาหนด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) 

 กรณีนอกเหนือจากเหตุสุดวิสัย
 Approach for resolution to power purchase from 

renewable energy projects unable to meet 
SCODs (non-force majeure)

04 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไปยังมาเลเซียผ่านระบบส่งไฟฟ้าของไทย 
ระยะที่ 2

 Electricity purchase and wheeling agreements for 
Lao PDR - Thailand - Malaysia Power Integration 
Project (LTM-PIP) Phase 2

05 การเพ่ิมจุดเชื่อมโยงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง         
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกับรฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว

 Additional connection points in the PPA between 
EGAT and Electricite Du Laos

06 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2563
 Power tariff structure in 2020

07 การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการท่ี    
เหมาะสมสำาหรบัสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนตไ์ฟฟ้า

 Investigation of suitable power tariff structures and 
management for EV charging stations

08 การทดลองนำาเข้า LNG แบบ Spot ของการไฟฟ้า        
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 EGAT’s trial spot LNG import

09 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ        
การกักเก็บพลังงานตามข้อเสนอแผนปฏิรูปประเทศ     
ด้�นพลังง�น

 Appointment of an energy storage system (ESS) 
technology promotion committee under               
the national energy reform plan

10 หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และลำาดบัความสำาคญัของการใชจ่้าย
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี         
พ.ศ. 2563 - 2567

 Rules, terms, and priorities for payment from 
ENCON FUND for 2020 - 2024

01 การทบทวนหลักเกณฑ์การคำานวณราคาไบโอดีเซล        
เพื่อใช้ผสมเป็นน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว

 Revision of rules for the price calculation of 
biodiesel for high-speed diesel blending

02 การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การคำานวณราคา ณ โรงกลัน่ของ
น้ำามันเบนซิน

 Adjustment of rules for ex-refinery gasoline price 
calculation

03 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสม        
การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการขับเคลื่อน    
การดำาเนินการวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่มาบตาพุด

 Appointment of a subcommittee to investigate 
the suitability of forming a social enterprise        
company and the driving of Map Ta Phut social 
enterprise operation
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สถานการณ์พลังงาน ปี 2562 
และแนวโน้มพลังงาน ปี 2563
Energy Situation Overview 2019
and Energy Outlook 20203ส่วนที่

Part
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 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำา

สถานการณ์พลังงานปี 2562 โดยภาพรวมการใช้พลังงาน       

ขั้นต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับท่ีสำานักงาน            

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)            

แถลงตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

(GDP) ปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกับปีก่อน        

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนและ        

การบริโภคภาคเอกชน และราคาน้ำามันดิบดูไบปี 2562         

อยู่ที่ 63.3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งปัจจัยดังกล่าว

ส่งผลต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศในปี 2562 ดังนี้ 

 1. การใช้พลังงานขั้นต้น
  ก�รใช้พลังง�นขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นการ

เพ่ิมขึ้นของการใช้ในส่วนของน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ และ

พลังงานทดแทน สอดคล้องกับ GDP ของประเทศที่ สศช. 

แถลง โดยท่ีมกีารขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ตามการขยายตัวของ

การลงทุนและการบรโิภคของเอกชน และราคาน้ำามนัดบิดไูบ 

อยู่ท่ี 63.3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้การใช้

น้ำามันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 จากการใช้ในภาคขนส่ง การใช้  

กา๊ซธรรมชาตเิพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.1 ตามการใชใ้นภาคการผลติ

ไฟฟ้า และการใช้พลังงานทดแทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 

สอดคลอ้งกบัการใชพ้ลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ 

โดยเฉพาะชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

สถานการณ์พลังงาน ปี 2562
Energy	Review	2019

การใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2562
Primary	energy	consumption	in	2019

หน่วย: พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำามันดิบต่อวัน • Unit: Thousand barrels of oil equivalent

      อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%)
 ชนิด 2559 2560 2561 2562 Rate of change

 Type 2016 2017 2018 2019 2560 2561 2562
      2017 2018 2019

น้ำามัน • Oil  798 816 831 845 2.3 1.9 1.7

ก๊าซธรรมชาติ • Natural gas 901 895 883 901 -0.7 -1.3 2.1

ถ่านหิน/ลิกไนต์ • Coal/Lignite 357 360 384 342 0.7 6.6 -10.9

พลังงานทดแทน • Renewable energy 601 533 551 570 -11.2 3.4 3.3

พลังน้ำา/ไฟฟ้านำาเข้า • Hydro/imported power 40 50 59 54 24.9 17.7 -7.0

 รวม • Total 2,697 2,654 2.708 2,713 -1.6 2.0 0.2

 EPPO found that consumption of primary energy 

in 2019 had risen 0.2% in line with the Office of 

National Economic and Social Development Council 

(NESDC)’s GDP figure, which grew 2.4% over that    

of the previous year. The growth was driven by 

expanded investment and private consumption as 

well as the average 2019 price of Dubai crude of 

US$ 63.3 per barrel. The influence of these factors on 

the country’s energy overview of 2019 is as follows.

 1. Primary energy consumption
  Primary energy consumption increased 0.2% 

on account of demand for oil, natural gas, and 

renewable energy (RE). This is in line with the GDP 

growth of 2.4% announced by NESDC resulting from 

expanded investment, private consumption, and  

the price of Dubai crude of US$ 63.3 per barrel.          

Oil consumption rose 1.7% in the transport sector; 

consumption of natural gas rose 2.1% following       

demand for power generation; and RE consumption 

grew 3.3%, as more renewable sources have been 

increasingly used for power generation, particularly 

biomass, solar, and wind energy.
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 2. สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
  (1) น้ำ�มันสำ�เร็จรูป การใช้น้ำามันสำาเร็จรูปอยู่ท่ี

ระดับ 144.3 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมี       

รายละเอียดดังนี้ 

   • น้ำ�มันดีเซล ปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 67.4 

ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากการใช้ในภาคขนส่ง

ทางบกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลภายใน

ประเทศยังคงอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก อีกท้ังในปี 2562 

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำามันดีเซลท่ีมีส่วนผสมของ

น้ำามนัปาลม์บรสิทุธ์ิ (บี100) จึงทำาให้ท้ังน้ำามนัดเีซล บี10 และ 

บี20 มีราคาถูกกว่าน้ำามันดีเซล เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพ 

ของประชาชน และแก้ไขปัญหาน้ำามันปาล์มดิบล้นตลาด 

ทำาให้ผู้ใช้รถยนต์ดีเซล และรถบรรทุกที่ใช้ NGV หันมาใช้

น้ำามนัดเีซล บี10 และ บี20 ทดแทน ท้ังน้ี ณ ธันวาคม 2562 

การใช้น้ำามันดีเซล บี10 และ บี20 มีการใช้อยู่ที่ 0.7 และ 

7.8 ล้านลิตรต่อวัน ตามลำาดับ

   •	น้ำ�มันเบนซนิและแก๊สโซฮอล ปรมิาณการใช้

เฉลี่ยอยู่ท่ี 32.2 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 จาก     

การใชน้้ำามนักลุม่แกส๊โซฮอล 95 ตามความตอ้งการใชใ้นการ

เดินทางท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึ้น อีกท้ัง

ราคาขายปลกีเฉลีย่น้ำามนัเบนซนิและแกส๊โซฮอลยังอยู่ในระดบั 

ท่ีไมส่งูมากนัก สง่ผลให้มคีวามตอ้งการใชร้ถยนตใ์นการเดนิทาง 

ในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังผู้ใช้

รถยนต์ LPG บางส่วนหันมาใชน้้ำามันทดแทน เน่ืองจากปัจจัย 

ด้านราคา และความสะดวกด้านสถานีบริการน้ำามันท่ีท่ัวถึง

มากกว่า โดยในปี 2562 การใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล 95 อี10    

มีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุดประมาณ 43% ของการใช้น้ำามัน

เบนซินท้ังหมด มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 รองลงมาคือ     

การใชน้้ำามนัแกส๊โซฮอล 91 อี10 มกีารใชล้ดลงประมาณ 4.2% 

เนื่องจากผลของราคาขายปลีก น้ำามันที่ไม่ค่อยแตกต่างจาก

น้ำามันแก๊สโซฮอล 95 อี10 มากนัก

   •	น้ำ�มันเครื่องบิน	มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ท่ี 

19.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นไม่มากนัก สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้ง

การชะลอตวัของจำานวนนักท่องเท่ียวในครึง่ปีแรก โดยเฉพาะ

นักท่องเท่ียวจากจีน เน่ืองจากผลกระทบของการแขง็คา่ของ

เงินบาท และการแข่งขันของตลาดการท่องเท่ียวในภูมิภาค 

เชน่ เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์อินโดนีเซยี ท่ีไดร้บัความนิยมจาก

ชาวจีนมากขึ้น 

   • น้ำ�มันเต� มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ท่ี 5.4 

ลา้นลิตรต่อวนั ลดลงรอ้ยละ 10.2 จากภาคอุตสาหกรรมและ

ขนส่ง 

 2. Individual Energy review
  (1) Refined	products	- Consumption of refined 

products totaled 144.3 million liters per day, up 1.5%, 

as detailed below.

   • Diesel - Diesel consumption averaged 

67.4 million liters per day, an increase of 4.2%, due 

to the expanded land transport as diesel prices 

stayed affordable. Moreover, the government policy 

to promote diesel with a blend of refined palm oil 

(B100) has made diesel B10 and B20 cheaper than 

conventional diesel, slashing people’s cost of living 

while easing the oversupply of palm oil. Motorists 

and truckers using diesel and NGV have thus turned 

to B10 and B20. As of December 2019, daily             

consumption of B10 and B20 was 0.7 and 0.8 million 

liters.

	 	 	 •	Gasoline	and	gasohol	- Consumption 

of gasoline and gasohol averaged 32.2 million liters 

per day, a rise of 3.7%. Demand for gasohol 95 

surged, matching the higher number of vehicles, 

coupled with the retail prices of gasoline and        

gasohol that stayed affordable. Demand for travel 

climbed, particularly during public holidays and 

festivals. In addition, some LPG motorists have turned 

to oil, due mainly to the latter’s prices and number 

of service stations. During 2019, gasohol 95 E10 took 

the biggest share of the total gasoline consumption, 

or 43%, a gain of 7.0%. This was followed by          

gasohol 91 E10, whose demand fell 4.2% due to   

the narrow price gap with gasohol 95 E10.

   • Jet fuel - The daily average demand 

for jet fuel was 19.6 million liters, a slight rise in line 

with the slow worldwide economy. This accompanied 

the drop in the number of tourists during the first 

half of the year, particularly those from China, due 

to the strong baht and tourism competition in          

regional markets, such as Vietnam, the Philippines, 

and Indonesia, which have gained more popularity 

among Chinese tourists.

   • Fuel oil - Fuel oil consumption averaged 

5.4 million liters a day, down 10.2% mainly from         

the industrial and transport sectors.
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   • LPG โพรเพน และบิวเทน การใชอ้ยู่ท่ีระดบั 

6,560 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.9 โดยการใช้เป็นวัตถุดิบ       

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็น       

รอ้ยละ 41 เพ่ิมขึน้ถงึรอ้ยละ 7.9 จากราคา LPG ท่ียังอยู่ใน

ระดบัต่ำากวา่ราคาแนฟทา ทำาให้มคีวามต้องการใชเ้ป็นวตัถดุบิ 

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากขึน้ รองลงมาคอื ภาคครวัเรอืน 

สัดส่วนการใช้ร้อยละ 32 ลดลงร้อยละ 1.8 คาดว่าเกิดจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการใช้เตาไฟฟ้า และเตาไมโครเวฟ

เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับยอดขายเตาไมโครเวฟท่ีเพ่ิมขึ้นถึง     

ร้อยละ 14.0 ภาคอุตสาหกรรม มีการใช้ลดลงร้อยละ 3.9 

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ขณะท่ีการใช้      

ภาคขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 16 ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง       

โดยในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 12.6 จากการท่ีผู้ใชร้ถยนต ์LPG 

บางสว่นหันมาใชน้้ำามนัทดแทนเน่ืองจากราคาขายปลกี LPG 

ในประเทศท่ีปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมาณรถยนต์ LPG 

ที่มีแนวโน้มลดลง

 

การใช้น้ำามันสำาเร็จรูป  ปี 2562
Refined	products	consumption	in	2019

หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน • Unit: Million liters per day

      อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%)
 ชนิด 2559 2560 2561 2562 Rate of change

 Type 2016 2017 2018 2019 2560 2561 2562
      2017 2018 2019

เบนซินและแก๊สโซฮอล • Gasoline/gasohol 29.0 30.0 31.1 32.2 3.4 3.3 3.7

ดีเซล • Diesel  61.9 63.6 64.7 67.4 2.7 1.5 4.2

เครื่องบิน* • Jet fuel*  17.7 18.4 19.5 19.6 4.2 5.2 0.8

น้ำามันเตา • Fuel oil  6.2 5.8 6.1 5.4 -6.8 4.2 -10.2

LPG**  21.9 21.6 20.9 19.6 -1.3 -3.4 -6.3

 รวม • Total 136.7 139.4 142.2 144.3 2.0 1.7 1.5

หม�ยเหตุ : * น้ำามันเครื่องบินและน้ำามันก๊าด ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี
 * Jet fuel and kerosene ** excluding LPG used as petrochemical feedstock

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน  ปี 2562
LPG,	propane,	and	butane	consumption	in	2019

หน่วย: พันตัน • Unit: Thousand tons

      อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%)
 ชนิด 2559 2560 2561 2562 Rate of change

 Type 2016 2017 2018 2019 2560 2561 2562
      2017 2018 2019

ครัวเรือน • Household  2,110 2,151 2,164 2,125 1.9 0.6 -1.8

อุตสาหกรรม • Industrial  610 650 687 660 6.5 5.7 -3.9

รถยนต์ • Vehicles  1,466 1,319 1,170 1,023 -10.0 -11.3 -12.6

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี • Petrochemical Sectors 1,810 2,070 2,496 2,694 14.3 20.6 7.9

ใช้เอง • Internal  137 149 102 57 8.9 -31.8 -43.8

 รวม • Total 6,134 6,338 6,619 6,560 3.3 4.4 -0.9

   • LPG,	propane,	and	butane	- Consumption 
shrank 0.9% to 6,560 thousand tons (ktons). The use 
of LPG as petrochemical feedstock took the highest 
share of 41%, rising 7.9%, thanks to the lower LPG 
price than naphtha. Demand in the petrochemical 
sector thus recorded an increase. Consumption in 
the household sector came in second with a 32% 
share, down 1.8%, possibly because of the greater 
use of electric stoves and microwave ovens, as seen 
in the sales volume of microwave ovens, which soared 
14.0%. Demand in the industrial sector fell 3.9% with 
the slow economy. Meanwhile, LPG demand in        
the transport sector saw a continued slide with          
a 16% share. During 2019, LPG consumption in this 
sector fell 12.6% since a number of LPG motorists 
have turned to oil due to the higher price of LPG 
and the lower number of LPG-fueled vehicles.
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NGV

NGV

  (2) ก๊�ซธรรมช�ติ	มีปรมิาณการใชอ้ยู่ท่ีระดบั 4,752 

ลา้นลกูบาศกฟุ์ตตอ่วนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.6 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ 

ของการใช้ในการผลิตไฟฟ้า สอดคล้องกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น 

สำาหรับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับรถยนต์ 

(NGV) ลดลงร้อยละ 11.8 เน่ืองจากผู้ใช้รถยนต์ NGV       

บางสว่นเปลีย่นกลบัไปใชน้้ำามันเน่ืองจากราคาขายปลกีน้ำามนั

ในประเทศยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก และมีความสะดวก

ด้านสถานีบริการท่ีท่ัวถึงมากกว่า ประกอบกับผลจากการ

ทยอยปรบัขึน้ราคาขายปลกี NGV ตามนโยบายปรบัโครงสรา้ง 

ราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบาล ซึ่งทำาให้ราคา   

ขายปลีก NGV ในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สำาหรับการใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ลดลง  

ร้อยละ 0.4 และการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการใช้  

เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยร้อยละ 0.1 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

และการส่งออกที่ชะลอตัว

 

  (3)	ลิกไนต์/ถ่�นหิน	มีการใช้อยู่ท่ีระดับ 17,053 

พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.9 

   •	ลิกไนต์	การใช้อยู่ที่ 3,527 พันตันเทียบเท่า

น้ำามันดิบ ลดลงร้อยละ 4.5 โดยร้อยละ 96 ของปริมาณ  

การใชล้กิไนตเ์ป็นการใชใ้นการผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการใช้

ลดลงร้อยละ 3.5 ตามปริมาณการผลิตลิกไนต์ของเหมือง  

ในประเทศท่ีลดลง ท้ังน้ีในปี 2562 มบีรษิทัท่ีสิน้อายุประทานบัตร 

คอื บรษิทั ลานนาทวทีรพัย์ จำากดั และบรษิทั สนัตติรานนท์ 

จำากดั ลกิไนตส์ว่นท่ีเหลอืรอ้ยละ 4 นำาไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนการผลิต 

ปูนเมด็ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นตน้ ซึง่การใชล้กิไนต์

ในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 22.5 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา  ปี 2562
Natural	gas	consumption	by	sector	in	2019

หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน • Unit: Million cubic feet per day

      2562 • 2019

 ชนิด 2559 2560 2561	 ปริม�ณ	 เปลี่ยนแปลง	 สัดส่วน
 Type 2016 2017 2018 Volume Change Ratio
      % %

ผลิตไฟฟ้า • Power generation 2,793 2,719 2,681 2,784 3.9 59
อุตสาหกรรม • Industrial 694 724 762 759 -0.4 16
ปิโตรเคมี • Petrochemical 948 995 1,014 1,015 0.1 21
รถยนต์ • Vehicles  278 243 220 194 -11.8 4
 รวม • Total 4,713 4,681 4,677 4,752 1.6 100

  (2) Natural gas - Consumption of natural gas 

came to 4.752 billion standard cubic feet per day, 

a gain of 1.6%, due to the higher consumption for 

power generation in the face of warmer weather. 

Consumption of NGV fell 11.8% since some NGV 

motorists have turned to oil due to the more           

affordable retail prices, convenience, and wider 

network of service stations. Moreover, the government 

policy on gradual adjustment of NGV prices to    

reflect the actual costs resulted in higher NGV retail 

prices. The use of natural gas in industrial plants fell 

0.4% while demand in the petrochemical sector 

inched up only 0.1% in line with the country’s       

economy and the less active export sector. 

	 	 (3)	Lignite/coal	-	Consumption fell 10.9% 

from the previous year to 17,053 ktons of crude oil 

equivalent.

   • Lignite - Consumption dropped 4.5% 

to 3,527 ktons of crude oil equivalent. As much          

as 96% of lignite consumption was for power           

generation at EGAT’s Mae Moh Power Plant, where 

demand fell 3.5% in line with the lower output of 

domestic lignite output. Lignite concessions of Lanna 

Taweesap Co., Ltd., and Santi Tranon Co., Ltd., 

reached their expiry in 2019. The remaining 4%         

was used in the industrial sector, such as paper 

production and clinker production process of            

cement production. Lignite consumption in                 

the industrial sector dropped 22.5%.
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   •	Imported	coal	-	Consumption fell 12.5% 

to 13,526 ktons of crude oil equivalent. One finds less 

use of imported coal for power generation by IPPs 

and SPPs (6.1% down) and for the industrial sector 

(15.9% down).

  (4) Electricity

   • System Peak1 for 2019 of the three 

electricity agencies occurred on May 3 at 14:27 

hours at 32,237 MW, a rise of 7.7% from the 2018 

peak of 29,968 MW due to the higher temperature 

this year.

   • Power consumption2 for 2019 amounted 

to 192,956 million units, rising 2.7% in almost all        

economic sectors. The biggest r ise l ies in                      

the agricultural sector. Demand posed by household 

and business sectors commanded 52% of the total 

consumption, with a relatively high gain in consumption. 

This is because of the early start of summer in February, 

with an average temperature of 1 - 2 degrees over 

that of 2018. Higher energy was thus needed for 

air-conditioning in these two sectors. In contrast, 

consumption in the industrial sector dropped,         

with lower demand in food, iron and base metal, 

electronic, textile, automotive, and cement industries, 

which shrank in line with the slow economy.           

The US-China trade war also brought about lower        

domestic production of iron and electronic goods.

   •	ถ่�นหินนำ�เข้�	การใช้อยู่ที่ 13,526 พันตัน

เทียบเท่าน้ำามนัดบิ ลดลงรอ้ยละ 12.5 จากการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 

ในการผลิตไฟฟ้าของ IPP และ SPP ท่ีลดลงร้อยละ 6.1   

รวมทั้งการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 15.9 

 

  (4) ไฟฟ้�

	 	 	 •	คว�มต้องก�รพลังไฟฟ้�สูงสุดในระบบ									

3 ก�รไฟฟ้�1 (System Peak) ของปี 2562 เกิดเมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม ณ เวลา 14.27 น. ที่ระดับ 32,273 เมกะวัตต์ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ Peak ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 

ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ เนื่องจากปีนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่า 

ปีก่อน 

   • ก�รใช้ไฟฟ้�2 ในปี 2562 อยู่ท่ี 192,956   

ลา้นหน่วย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.7 จากการใชท่ี้เพ่ิมขึน้ในเกือบทุก 

สาขาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมมีอัตราความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นสูงสุด สำาหรับการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน

และธุรกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 52 ของการใชไ้ฟฟ้าท้ังหมด มกีาร

ใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึน้คอ่นขา้งสงู เน่ืองจากในปี 2562 ประเทศไทย

เข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีอุณหภูมิเฉลี่ย        

สงูกวา่ปีกอ่นประมาณ 1 - 2 องศา สง่ผลให้เกดิการใชพ้ลงังาน 

ในระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศในภาคครัวเรือน

และธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

ลดลง โดยเป็นการลดลงของการใชไ้ฟฟ้าในอุตสาหกรรมอาหาร 

เหลก็และโลหะพ้ืนฐาน อิเลก็ทรอนิกส ์สิง่ทอ ยานยนต ์และ

ซเีมนต์ ตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั อีกท้ังสงครามการคา้ 

ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ทำาให้การผลิตเหล็กและ

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศลดลง 

1 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ
 The peak system of the three power authorities excluded the peak values of IPSs and isolated SPPs

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน  ปี 2562
Lignite/Coal	consumption	in	2019

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ • Unit: Thousand tons of oil equivalent

      2562 • 2019

 ชนิด 2559 2560 2561	 ปริม�ณ	 เปลี่ยนแปลง	 สัดส่วน
 Type 2016 2017 2018 Volume Change Ratio
      % %
ความต้องการใช้ • Requirements 17,887 17,958 19,146 17,053 -10.9
การใช้ลิกไนต์ • Lignite  4,297 4,108 3,692 3,527 -4.5 100
- ผลิตกระแสไฟฟ้า • Power generation 4,064 3,938 3,510 3,386 -3.5 96
- อุตสาหกรรม • Industrial 234  170  182  141  -22.5 4
การใช้ถ่านหิน • Coal  13,590 13,850 15,454 13,526 -12.5 100
- ผลิตกระแสไฟฟ้า (IPP/SPP) • 5,221 4,891 5,371 5,045 -6.1 37
 Power generation (IPP/SPP)
- อุตสาหกรรม • Industrial 8,369 8,959 10,083 8,481 -15.9 63
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   • ก�รผลิตไฟฟ้�2 ในปี 2562 อยู่ที่ 212,050 

ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นของ        

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำามัน 

และพลังงานทดแทน ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น

เน่ืองจากอุณหภูมิค่อนข้างสูง ในขณะท่ีไฟฟ้าพลังน้ำาและ

ไฟฟ้านำาเข้าลดลง 

   •	ค่�เอฟที	ปี 2562 คงท่ีอยู่ท่ีอัตรา -11.60 

สตางค์ต่อหน่วย คงท่ีต่อเน่ืองต้ังแต่รอบเดือนมกราคม -

เมษายน 2562

 

แนวโน้มพลังงาน ปี 2563
Energy	Outlook	for	2020

 จากประมาณการเศรษฐกิจไทย โดย สศช. คาดว่า

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5           

โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำาคัญจากแรงส่งจากแนวโน้มการ   

ขยายตัวในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ          

ท้ังในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐ     

และเอกชน รวมถึงการปรบัตวัดขีึน้อย่างชา้ๆ ของการสง่ออก 

สำาหรบัราคาน้ำามนัดบิในตลาดโลก สศช. คาดการณว์า่ราคา

น้ำามนัดบิดไูบเฉลีย่ ปี 2563 อยู่ในชว่ง 57 - 67 ดอลลารส์หรฐั 

ตอ่บารเ์รล และอัตราแลกเปลีย่นคาดวา่ใกลเ้คยีงกบัปี 2562 

อยู่ในช่วง 30.7 - 31.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สนพ. 

ประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศปี 2563   

ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
Power	tariff	under	the	Ft	formula

หน่วย: สตางค์ต่อหน่วย • Unit: Satang per unit

	 เดือนเรียกเก็บ	 Ft	ข�ยปลีก เปลี่ยนแปลง
 Billing month Retail Ft Change

ก.ย. - ธ.ค. 2562 • Sep. - Dec. 2019 -11.60 0

พ.ค. - ส.ค. 2562 • May - Aug. 2019 -11.60 0

ม.ค. - เม.ย. 2562 • Jan. - Apr. 2019 -11.60 +4.30 

ก.ย. - ธ.ค. 2561 • Sep. - Dec. 2018 -15.90 0

พ.ค. - ส.ค. 2561 • May - Aug. 2018 -15.90 0

ม.ค. - เม.ย. 2561 • Jan. - Apr. 2018 -15.90 0

2 การใช้ไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ
 Power consumption and power generation excluded IPSs and isolated SPPs

   • Power generation2 for 2019 surged 

3.7% to 212,050 million units, consisting of higher 

production from natural gas, coal/lignite, oil, and 

renewable energy in response to higher demand 

caused by relatively high temperatures. Meanwhile, 

electricity generation from hydropower and imported 

electricity saw a decline.

   • Ft charge for 2019 leveled off at 

-11.60 satang per unit and stayed unchanged for 

the billing months of January - April 2019.

 

 NESDC foresaw that Thailand’s 2020 economy 

would grow 1.5% - 2.5%, driven mainly by domestic 

demand. Household spending as well as public and 

private investment is expected to expand at            

a healthy level while the export sector would          

gradually recover. As for world crude prices,              

NESDC saw that the Dubai crude price would linger 

around US$ 57 - 67 a barrel and the exchange rate 

would stay comparable to that of 2019 at around 

30.7 - 31.7 baht per US dollar. Energy consumption 

for 2020 could thus appear as follows.
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 1. ความต้องการพลังงานขั้นต้น 
  ปี 2563 คาดว่าอยู่ท่ีระดับ 2,777 พันบาร์เรล        

เทียบเท่าน้ำามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ      

ปี 2562 จากการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานทุกประเภท       

โดยการใช้น้ำามันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิท่ีคาดวา่จะดขีึน้ และราคาน้ำามนัดบิไดร้บัผลกระทบ 

จากเหตกุารณค์วามขดัแย้งระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและอิหรา่น

ในระยะสัน้ไมก่ระทบกบัราคาน้ำามนัดบิในปี 2563 ซึง่คาดวา่

ยังคงอยู่ระดับต่ำา การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 

โดยเพ่ิมขึ้นท้ังจากการใช้ในการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 

การใชพ้ลงังานทดแทนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.9 จากนโยบายสง่เสรมิ 

การใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ และการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังน้ำา/ไฟฟ้านำาเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 เน่ืองจากในช่วง

ปลายปี 2562 มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำาของประเทศลาวเริ่มจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบจำานวน 3 โรง ได้แก่ เซเปียน (354 MW)   

น้ำาเงี๊ยบ (269 MW) และไซยบุรี (1,220 MW) และ         

ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เนื่องจากการใช้เพื่อผลิต

ไฟฟ้า และการใช้ภาคอุตสาหกรรม

 

 2. น้ำามันสำาเร็จรูป 
  ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 
โดยการใชน้้ำามนัดเีซล คาดวา่จะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.3 ตามการ
เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเท่ียว        
ยังขยายตวัอย่างชา้ๆ ประกอบกบัราคาน้ำามนัดบิในตลาดโลก 

แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2563
Trend	of	primary	energy	consumption	in	2020

หน่วย: พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำามันดิบต่อวัน • Unit: Thousand barrels of oil equivalent per day

  2559 2560 2561 2562 2563f
  2016 2017 2018 2019 2020f

ก�รใช้พลังง�นรวม • Total energy consumption 2,697  2,654  2,708  2,713  2,767 

 น้ำามัน • Oil 798 816 831 845 856
 ก๊าซธรรมชาติ • Natural gas 901 895 883 901 914
 ถ่านหิน/ลิกไนต์ • Coal/Lignite 357 360 384 342 347
 พลังงานทดแทน • Renewables 601 533 551 570 592
 พลังน้ำา/ไฟฟ้านำาเข้า • Hydro/Imported power 40 50 59 54 58

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%) • Change rate (%) 4.1 -1.6 2.0 0.2 2.0

 น้ำามัน • Oil 4.0 2.3 1.9 1.7 1.3
 ก๊าซธรรมชาติ • Natural gas -1.9 -0.7 -1.3 2.1 1.4
 ถ่านหิน/ลิกไนต์ • Coal/Lignite 1.7 0.7 6.6 -10.9 1.4
 พลังงานทดแทน • Renewables 15.1 -11.2 3.4 3.3 3.9
 พลังน้ำา/ไฟฟ้านำาเข้า • Hydro/Imported power 28.2 24.9 17.7 -7.0 7.1

หม�ยเหตุ: f ข้อมูลประมาณการ Remark: f Forecast

 1. Demand for primary energy
  Demand for primary energy in 2020 is         

predicted to be 2,777 thousand barrels of crude oil 

equivalent per day, 2.0% over that of 2019, due to 

higher consumption of all energy types. Oil demand 

would rise 1.3% on the improved economy. Meanwhile, 

the US-Iran conflict, which produced a short-term 

effect on the crude price, would not impact           

the 2020 price, which is expected to remain low.           

Use of coal/lignite would rise 1.4% in keeping with 

higher demand posed by power generation and 

industrial sectors. Demand for RE would climb 3.9% 

following the policy to encourage RE use. Electricity 

generation from hydropower and imported electricity 

are expected to rise 7.1% since around the end         

of 2019, three power plants in Laos started their 

power supply to the grid, namely Xe Pian (354 MW), 

Nam Ngiep (269 MW), and Xayaburi (1,220 MW). 

Consumption of natural gas could go up 1.4% for 

power generation and the industrial sector.

 2. Refined products
  Demand for refined products in 2020 is         
expected to grow 1.4% over 2019. Demand for 
diesel would expand 2.3% in accordance with        
domestic economic growth and the tourism sector, 
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อยู่ในเกณฑ์ต่ำา ทำาให้ราคาขายปลกีน้ำามนัในประเทศไมส่งูมากนัก 
การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9   
ตามความตอ้งการใชน้้ำามนัท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง และแนวโน้ม 
ราคาน้ำามันดิบยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก การใช้น้ำามัน
เครื่องบิน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 ตามการขยายตัว
อย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก และปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อจำานวน       
นักท่องเท่ียวทำาให้การใช้น้ำามันเครื่องบินไม่เพ่ิมมากนัก 
สำาหรบัการใชน้้ำามนัเตา ลดลงรอ้ยละ 2.3 ขณะท่ีการใช ้LPG 
ในส่วนท่ีไม่รวมการใช้ใน Feed stocks ของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.0 

  LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2563 คาดว่าจะมี 

การใชเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.7 โดยเพ่ิมขึน้เกอืบทุกสาขาเศรษฐกิจ 

ท้ังการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรม 

คาดว่าจะมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.9 และ ร้อยละ 1.1   

ตามลำาดับ ตามความต้องการใช้เปน็วัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและการใช้เป็นเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมขึ้นตามเศรษฐกิจท่ี

ปรบัตวัดขีึน้ การใชใ้นภาคครวัเรอืน คาดวา่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.4 

เน่ืองจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มขยายตัวใน

เกณฑ์ดตีามการปรบัตวัของฐานรายไดท่ี้ดขีึน้ ขณะท่ีการใชใ้น 

รถยนตค์าดวา่จะลดลงรอ้ยละ 8.4 เน่ืองจากผู้ใชร้ถยนต์ LPG 

บางสว่นหันมาใชน้้ำามันทดแทน เน่ืองจากราคาขายปลกี LPG 

ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาน้ำามันยังไม่สูงมากนัก

which would keep expanding gradually. As the world 
crude price would stay at an even lower level, 
domestic retail prices would do the same. Demand 
for gasoline and gasohol is expected to grow 1.9% 
following continuous demand and relatively              
low levels of crude prices. The jet fuel market is 
expected to expand 2.0% in keeping with the         
gradual global economic recovery. The Covid-19 
pandemic would wield some effect on the number 
of tourists; therefore, only a slight increase in          
demand for jet fuel is expected. Consumption of 
fuel oil would drop 2.3% while consumption of LPG, 
except for LPG used as petrochemical feedstock, 
would also decline 2.0%.

  Demand	for	LPG,	propane,	and	butane	during 

2020 is expected to surge by 3.7%, with expansion 

in almost all economic sectors. Consumption in        

the petrochemical and industrial sectors is expected         

to rise 11.9% and 1.1% respectively. Use of LPG as 

petrochemical feedstock and as fuel would track 

the improved economy. Demand for LPG in              

the household sector is expected to grow 0.4%, thanks to 

improved household income. Use of LPG for vehicles, 

on the contrary, would drop 8.4% since some LPG 

motorists have switched to oil due to rising LPG 

prices against the more affordable price of oil fuels.

แนวโน้มการใช้น้ำามันสำาเร็จรูป ปี 2563
Trend	of	Refined	products	consumption	in	2020

หน่วย: ล้านลิตรต่อวัน • Unit: Million liters per day

  2559 2560 2561 2562 2563f
  2016 2017 2018 2019 2020f

ก�รใช้น้ำ�มันสำ�เร็จรูป	•	Refined	product	consumption 136.7 139.4 142.2 144.3 146.0
เบนซินและแก๊สโซฮอล • Gasoline/gasohol 29.0 30.0 31.1 32.2 32.7
ดีเซล • Diesel 61.9 63.6 64.7 67.4 68.8
เครื่องบิน* • Jet fuel* 17.7 18.4 19.5 19.6 19.9
น้ำามันเตา • Fuel oil 6.2 5.8 6.1 5.4 5.3
LPG** 21.9 21.6 20.9 19.6 19.2

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%) • Change rate (%) 3.9 2.0 1.7 1.5 1.4
เบนซินและแก๊สโซฮอล • Gasoline/gasohol 10.1 3.4 3.3 3.7 1.9
ดีเซล • Diesel 3.3 2.7 1.5 4.2 2.3
เครื่องบิน* • Jet fuel* 7.2 4.2 5.2 0.8 2.0
น้ำามันเตา • Fuel oil 10.5 -6.8 4.2 -10.2 -2.3
LPG** -5.4 -1.3 -3.4 -6.3 -2.0

หม�ยเหตุ: * น้ำามันเครื่องบินและน้ำามันก๊าด ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี f ข้อมูลประมาณการ
Remarks: * Jet fuel and kerosene ** excluding LPG used as petrochemical feedstock f Forecast
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 3. ก๊าซธรรมชาติ 
  ปี 2563 คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จาก
การใชใ้นภาคการผลติไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ี 
การใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่อง จากการที่
ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับไปใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิงเน่ืองจาก 
คาดว่าราคาน้ำามันจะยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 

 4. ไฟฟ้า 
  ปี 2563 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้า2 อยู่ที่ 197,973 
ลา้นหน่วย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.6 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ       
อีกท้ังการส่งออกท่ีคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการดำาเนิน
มาตรการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของภาครฐั (มาตรการการสง่เสรมิ 
การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
การลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ      
ภาคเอกชน (PPP))

แนวโน้มการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2563
Trend	of	LPG,	propane,	and	butane	consumption	in	2020

หน่วย: พันตัน • Unit: Thousand tons

  2559 2560 2561 2562 2563f
  2016 2017 2018 2019 2020f

ก�รใช้ LPG รวม • Total LPG Consumption 6,134 6,338 6,619 6,560 6,803
 ครัวเรือน • Household 2,110 2,151 2,164 2,125 2,134
 อุตสาหกรรม • Industrial 610 650 687 660 668
 รถยนต์ • Automotive 1,466 1,319 1,170 1,023 937
 ปิโตรเคมี • Petrochemical 1,810 2,070 2,496 2,694 3,015
 ใช้เอง • Internal 137 149 102 57 49

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลง (%) • Change rate (%) -8.4 3.3 4.4 -0.9 3.7
 ครัวเรือน • Household 0.8 1.9 0.6 -1.8 0.4
 อุตสาหกรรม • Industrial 2.8 6.5 5.7 -3.9 1.1
 รถยนต์ • Automotive -15.3 -10.0 -11.3 -12.6 -8.4
 ปิโตรเคมี • Petrochemical -14.8 14.3 20.6 7.9 11.9
 ใช้เอง • Internal -10.5 8.9 -31.8 -43.8 -13.5

หม�ยเหตุ: f ข้อมูลประมาณการ Remark: f Forecast

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Trend	of	power	consumption	in	2020

   ก�รเปลี่ยนแปลง
 ปี	 กิกะวัตต์ชั่วโมง* Change
 Year	 Gigawatt-hours*	 กิกะวัตต์ชั่วโมง	 ร้อยละ
   Gigawatt-hours (%)
 2559 • 2016 182,847  8,016  4.6 
 2560 • 2017 185,124  2,277  1.2 
 2561 • 2018 187,832  2,708  1.5 
 2562 • 2019 192,956 5,124 2.7
 2563f • 2020f 197,973 5,017 2.6

หม�ยเหตุ: * ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าของ IPS f ข้อมูลประมาณการ 
Remarks: * excluding IPSs f Forecast

2 การใช้ไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า 
 ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ
 Power consumption and power generation 
 excluded IPSs and isolated SPPs

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

Information & Commumication Technology Center,
Energy Policy and Planning Office (EPPO)

Date as of February 26, 2020

 3. Natural gas
  Demand for natural gas in 2020 is predicted to 
rise up 1.4% due to consumption in power generation 
and industrial sectors. However, the use of natural      
gas in the transport sector would experience             
a continued drop as NGV users have turned to oil 
since oil prices are predicted to remain affordable.

 4. Electricity
  Electricity consumption2 for 2020 could reach 
197,973 million units, an increase of 2.6% over                  
the 2018 level in accordance with the gradual economic 
recovery following the government economic stimulus: 
Investment Promotion Measures in the Eastern        
Economic Corridor (EEC) and Investment under            
the Public and Private Partnership Program (PPP).
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2562 
Performance Highlights of 20194ส่วนที่

Part
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แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018)
Power	Development	Plan,	B.E.	2561	-	2580	(PDP	2018)

 กพช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และ ครม. เมื่อวันที่ 

30 เมษายน 2562 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำาลัง        

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP 2018) 

เพ่ือวางแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ สอดคล้อง

กบัความต้องการใชไ้ฟฟ้าท่ีเปลีย่นแปลงไป อันเป็นผลมาจาก

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (ปี 2561 - 2580) โดยมกีารพิจารณา

การพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้

ไฟฟ้าและศกัยภาพการผลติในแตล่ะภูมิภาค นอกจากน้ี ยังได้

คำานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า 

ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้การบริหารจัดการของ

ระบบไฟฟ้าเกดิความคุม้คา่สงูสดุ และการสง่เสรมิกิจการไฟฟ้า 

เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง โดยสรุปสาระสำาคัญของแผน 

PDP 2018 ได้ดังนี้

1. ภาพรวมของกำาลังการผลิตไฟฟ้าในช่วง ปี 2561 - 2580 มีดังนี้
	 Overview	of	capacities	in	2018	-	2037

รวมกำลังผลิตไฟฟ�า
ทั้งสิ้นถึงป� 2580

Total at year-end 2037

77,211
àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

กำลังผลิตไฟฟ�าสิ้นป� 2560
Year-end 2017

46,090
àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

กำลังผลิตไฟฟ�าที่ปลดออกจากระบบ 
ในช�วงป� 2561 - 2580

Removed (2018 - 2037)

-25,310
àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

กำลังผลิตไฟฟ�าใหม�
ในช�วงป� 2561 - 2580
New (2018 - 2037)

56,431
àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

 NEPC and the Cabinet endorsed, on January 

24 and April 30, 2019, respectively, the Power         

Development Plan for 2018 - 2037 (PDP 2018) that 

aligns the national power generation capacity with 

the expected demand, to keep up with economic 

growth and future power generation technology. 

The plan reflects public policies and the 20-year 

National Strategic Plan (2018 - 2037), which took 

into account power generation capacity that can 

respond to demand and production capacity in 

each region. It also pays attention to the relationship 

between investment in power generation, transmission 

security for highest returns on investment, and         

promotion of power production competition under 

proper supervision for maximum efficiency while 

maintaining security. The essence of PDP 2018 is 

shown below. 
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2. กำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้
	 New	capacities	for	2018	-	2037	by	type	of	power	plants

3. สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
	 Power	generation	proportions	by	fuel	type

53%
ก�าซธรรมชาติ
Natural gas

2% 9%

53%7%

5%

6%

18%

â¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�
â«ÅÒÃ�ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹

»‚ÅÐ 100 MW à»š¹àÇÅÒ 10 »‚
Solar power project Public
sectorsolar power 100 MW

per year for 10 years

35%
RE/EE

ป� 2580
2037

¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
Natural gas
¶‹Ò¹ËÔ¹¹Óà¢ŒÒ
Imported coal
ÅÔ¡ä¹µ�
Lignite
Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹
Energy Conservation
¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
Renewables
¾ÅÑ§¹éÓã¹»ÃÐà·È
Domestic hydropower
¾ÅÑ§¹éÓµ‹Ò§»ÃÐà·È
Foreign hydropower

12%
ลิกไนต�/ถ�านหิน

Lignite/Coal

รวมกำลังผลิตไฟฟ�าใหม�
Total New Capacity

56,431
àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวียน
Renewables

20,766 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าถ�านหิน/ลิกไนต� 
Coal/lignite

1,740 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าความร�อนร�วม
Combined-cycle

13,156 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

แผนอนุรักษ�พลังงาน
Energy conservation plan

4,000 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าพลังน้ำสูบกลบั
Pumped hydro-storage

500  àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าระบบโคเจนเนอเรชั่น
Cogeneration

2,112 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

รับซื้อจากต�างประเทศ
Purchase from aboard

5,857 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW

โรงไฟฟ�าใหม�/ทดแทน
New/replacement

8,300 àÁ¡ÐÇÑµµ� • MW



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น
Energy Policy and Planning Office (EPPO) 39

4. ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า 
 และระบบจำาหน่ายไฟฟ้า 
 มีความมั่นคงรายพ้ืนท่ี สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตาม        

รายภูมิภาค และให้มีการศึกษาและจัดทำาแผนการพัฒนา  

ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 

เพิ่มประสิทธิภาพเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า (Grid connection) 

ในภูมิภาครวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบจำาหน่าย เพื่อให้สามารถ 

รองรับการเพ่ิมขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Grid 

Modernization) ต่อไป

5. ในการจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักประเภทฟอสซิลใหม่ 
 ได้คำานึงถึงการลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 

ถ่านหินลงจากแผน PDP ฉบับเดิม (PDP 2015) เพื่อเป็นการ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับข้อตกลง

ของ COP21 และลดความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนท่ี       

โดยการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีราคา

ลดลงมาก เพ่ือทำาให้ราคาค่าไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับ

เหมาะสม สามารถแข่งขันได้ 

6. ให้มีการทบทวนแผน PDP ใหม่ทุก 5 ปี 
 หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ      

เป้าหมายของแผนอย่างมีนัยสำาคัญ

แนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน)
Energy	policy	for	grassroots	economy	(community	power	plant)

 กพช. เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ  

กรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก โดยมี

สาระสำาคัญดังนี้

 หลักการและเหตุผล
 1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และ

จำาหน่ายไฟฟ้า อย่างยั่งยืน

 2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

 3) ส่งเสริมโรงไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียน   

ตามศกัยภาพเชือ้เพลงิ และสอดคลอ้งกับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 

ในพื้นที่

4. Power generation, transmission, 
 distribution systems
 Power supply security and demand-supply        

balance in each region are to be assured. A study 

is to be carried out and a plan on nationwide power 

transmission is to be drawn up to support power 

security. Efficiency of grid connection in the region 

and connection to the distribution system are to 

also be enhanced in support of grid modernization.

5. Redesign of main fossil-fuel power plants
 PDP 2018 takes into account reduction of power 

generation from coal-fired plants under the previous 

PDP (PDP 2015) to minimize carbon-dioxide emission 

in line with COP21 and to reduce conflicts among 

people in the community. Natural gas, whose                 

current price has been much reduced, will be                 

the replacement to ensure competitive electricity tariffs.

6. Revised PDP every 5 years
 PDP is to be reviewed every five years or      

whenever there is a change with a significant effect 

on the plan’s target.

 NEPC, on September 11, 2019, endorsed                 

the Policy frame work of community power plant 

to support the grassroots economy, with the following 

highlights.

 Rationales
 1) To promote community participation in        

sustainable power production, consumption, and 

distribution 

 2) To promote community ownership in power 

plants 

 3) To promote power production from RE    

readily available in response to local demand
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 4) สร้างความม่ันคงระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ี ลดภาระ       

การลงทุนของภาครฐัในการสรา้งระบบสง่ และระบบจำาหน่าย

ไฟฟ้า

 5) สง่เสรมิเศรษฐกจิฐานรากให้มีรายได ้โดยชมุชนไดร้บั 

ผลตอบแทนจากการจำาหน่ายเชือ้เพลงิพลงังานหมุนเวยีนจาก

วัสดุทางการเกษตรและการจำาหน่ายไฟฟ้า

 6) สร้างการยอมรับของชุมชนในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าของประเทศ

 กรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน
	 พ้ืนท่ีเป้�หม�ย: พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียน      

ท่ัวประเทศท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน และ

สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆ

	 โครงสร้�งพ้ืนฐ�น:	 มีระบบส่งและระบบจำาหน่ายท่ี

สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าชุมชนได้

 งบประม�ณสนับสนุน: เปิดให้มีการใช้งบประมาณจาก

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนา

ไฟฟ้าในการสนับสนุนการลงทุนหรืออุดหนุนการดำาเนิน

กิจการของโรงไฟฟ้าชุมชน

 แนวทางการจัดตั้ง
 1) ให้ภาครฐัและ/หรอืเอกชนและ/หรอืชมุชนมสีว่นรว่ม

ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือให้สามารถดำาเนินกิจการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 2) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนตามเป้าหมาย

พลังงานหมุนเวียนภายใต้แผน AEDP และสอดคล้องกับ 

แผน PDP 2018 โดยอาจเรง่รดัให้มกีารรบัซือ้เรว็ขึน้จากแผน  

ตามความเหมาะสม

 3) ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศักยภาพจากพืชพลังงานจะส่งเสริม

ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 4) โรงไฟฟ้าชมุชนตอ้งมขีนาดกำาลงัผลติไฟฟ้าท่ีสอดคลอ้ง 

กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่

 5) มสีญัญารบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชมุชนกับการไฟฟ้า 

ฝ่ายจำาหน่าย

 6) ราคารบัซือ้ไฟฟ้าตอ้งไม่กระทบหรอืกระทบตอ่ราคา

ค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

 7) มีการกำาหนดผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนในพ้ืนท่ี

อย่างเป็นรปูธรรม เชน่ สว่นลดคา่ไฟฟ้าคนืสูช่มุชน สว่นแบ่ง

ผลกำาไรจากการดำาเนินงานตามสัดส่วนท่ีชุมชนได้มีการ     

ร่วมทุนในโรงไฟฟ้าชุมชน รายได้จากการขายเชื้อเพลิงจาก

วัสดุทางการเกษตร

 4) To ensure security of the local power supply 
system while minimizing government investment        
burdens in transmission and distribution systems
 5) To promote income generation in the grassroots 
economy by sharing with community residents         
profit from the sale of RE made from agricultural 
produce and the sale of electricity
 6) To promote community acceptance of   
national power plant development projects.

 Policy framework for community power plants
 Target areas: Areas with RE potential across         
the country where community power plants can be 
encouraged in response to the demand of            
the respective locality
 Infrastructure: Transmission and distribution          
systems fit for the production capacity of each 
community power plant
	 Funding:	Support for investment and operation 
of community power plants to be derived from        
the Energy Conservation Fund and Power Development Fund.

 Guidelines for establishment
 1) The public or private sectors or community, 
or any combination of them, are to take part in 
the establishment of a community power plant to 
ensure operating efficiency
 2) Power purchase from each community power 
plant is to be carried out under the Alternative 
Energy Development Plan (AEDP) and in line with 
PDP 2018, and may be accelerated as seen fit
 3) Where energy crops lack potential, a solar 
power plant will be encouraged
 4) Each community power plant capacity must 
address the demand of the locality
 5) There must be a power purchase agreement 
between community power plants and electricity 
distribution authorities
 6) The power purchase price must have no 
effect or a minimum effect on electricity tariffs
 7) Tangible profits must be returned to              
the community, such as electricity tariff rebates,           
proportionate shares of returns on investment, and 
income from the sale of agricultural produce          
materials used as fuel.
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 ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 1) นำาเสนอ กพช. เ พ่ือพิจารณามอบหมายให้         

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ดำาเนินการดงันี ้

จัดทำารายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนตามกรอบนโยบาย

โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากท่ีได้รับความเห็นชอบ 

และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำาหนดเป้าหมายการ       

รับซื้อและพ้ืนท่ีท่ีไม่มีข้อจำากัดทางด้านระบบส่ง และระบบ

จำาหน่าย รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

 2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการเปิดรับข้อเสนอ    

โรงไฟฟ้าชุมชน ดำาเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป

 3) โรงไฟฟ้าชุมชนมีกำาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกิน

ปี 2565

 ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก
 1) ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชน 

และลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน

 2) ชมุชนมรีายไดจ้ากการจำาหน่ายวสัดทุางการเกษตร 

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

 3) เกดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี และสรา้งความเขม้แขง็ 

ในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน

 4) เกิดการจับจ่ายใชส้อยในพ้ืนท่ี ก่อให้เกดิการหมนุเวยีน 

ของเศรษฐกิจในชุมชน

 5) ชุมชนสามารถนำาไฟฟ้าท่ีผลิตได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม  

ในการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น ห้องเย็น เครื่องจักร

แปรรูปการเกษตร เป็นต้น

 ทั้งนี้ กบง. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบ

ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำาเนินโครงการ     

โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และให้กรมพัฒนา

พลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) และคณะกรรมการ 

กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกันจัดทำารายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามกรอบนโยบายฯ รูปแบบในการ

จัดหาโรงไฟฟ้าชุมชน และราคารับซื้อไฟฟ้า เพ่ือนำาเสนอ

คณะอนุกรรมฯ พิจารณา ก่อนนำาเสนอ กบง. พิจารณา        

ให้ความเห็นชอบตอ่ไป และ กพช. เมือ่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 

มีมติเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน       

ในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำาหรบัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

(VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และ

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจาก

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือบริหาร

และพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 

เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก รวมท้ังติดตาม เรง่รดั และประเมนิผล 

การดำาเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบนโยบายโรงไฟฟ้า

ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

 Steps
 1) Project proposals are to be submitted to 
NEPC, who will assign CEPA to proceed. CEPA will 
then come up with details of endorsed community 
power plants under the policy, while assigning     
agencies concerned to set a purchase target and 
define areas without restrictions for transmission and 
distribution systems. Rules and regulations involved 
are to be amended to support operation
 2) The agencies concerned are to solicit         
community power plant applications for consideration
 3) Community power plants are scheduled to 
join the grid no later than 2022.

 Benefit for grassroots
 1) The community shares economic gains from 
ownership of the community power plant, which 
consequently eases community expenses
 2) The community earns revenue from the sale 
of agricultural produce used to fuel the community 
power plant
 3) Community power plants will bring about 
job creation, which enhances community strength 
while reducing labor force migration
 4) Community power plants will boost local 
spending, thus creating circular economic activities
 5) The community can make use of their own 
power production to create added value to local 
livelihoods, such as cold storage, machinery, and 
agricultural produce processing.
 CEPA on October 21, 2019, endorsed                        
the establishment of a subcommittee to support              
community power plants for the grassroots economy. 
It also assigned the Department of Alternative            
Energy and Efficiency (DEDE) and the Office of              
Energy Regulatory Commission (OERC) to jointly work 
on details under the policy involving types of power 
plant and power purchase rates for submission to 
the subcommittee and then to NEPC. NEPC on 
December 16, 2019, endorsed in principle power 
purchase from VSPPs using RE in the form of             
Feed-in-Tariff (FiT). NEPC also endorsed the                    
establishment of a committee to oversee power 
purchase from community power plants for the 
grassroots economy and will take charge of                 
following up, accelerating, and assessing the              
operation of each project to ensure compliance 
with the policy on community power plants for         
the grassroots economy.
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สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไปยังมาเลเซียผ่านระบบส่งไฟฟ้าของไทย ระยะที่ 2 
Energy	Purchase	and	Wheeling	Agreement	(EPWA)	from	Lao	PDR	to	
Malaysia	through	Thailand’s	transmission	system,	Phase	2	

 โครงการ Lao PDR - Thailand - Malaysia Power       

Integration Project (LTM-PIP) เป็นการขายไฟฟ้าจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไปยัง

ประเทศมาเลเซียผ่านระบบสง่ไฟฟ้าของประเทศไทย ภายใต้

สัญญา Energy Purchase and Wheeling Charge 

Agreement (EPWA) ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าไม่เกิน 100 

เมกะวัตต์ คู่สัญญามี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) สปป.ลาว 

โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) (2) ประเทศไทย โดย     

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ (3) 

ประเทศมาเลเซีย โดยการไฟฟา้มาเลเซีย (TNB) เริ่มกำาหนด

ซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 1 มกราคม 2561 

โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีการ      

ดำาเนินงานสำาหรับการทำาสัญญา LTM-PIP ระยะที่ 2 ดังนี้

 1. ในการประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน  

สมัยพิเศษและการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (ASEAN Special 

Senior Meeting on Energy (Special SOME) and         

Associated Meeting) ระหวา่งวนัท่ี 21 - 23 มกราคม 2562 

ท่ีประชมุเห็นชอบให้มกีารตอ่อายุสญัญา EPWA เพ่ิมอีก 2 ปี 

โดยจะมีการหารอืในรายละเอียดให้แลว้เสรจ็ภายในการประชมุ 

SOME ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562         

ณ ประเทศไทย 

 2. ในการประชุม ASEAN Ministers on Energy 

Meeting and Associated Meetings (AMEM) ครั้งที่ 37 

ระหวา่งวนัท่ี 2 - 6 กนัยายน 2562 ณ ประเทศไทย รฐัมนตรี

ของ สปป.ลาว ไทย และมาเลเซยี ไดแ้ถลงการณร์ว่ม (Joint 

Statement) เรือ่งโครงการ LTM-PIP ระยะท่ี 2 สรปุสาระสำาคญั 

โดยมกีารขยายการรบัซือ้ไฟฟ้าเพ่ิมจากไม่เกนิ 100 เมกะวตัต ์

เป็นไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ ขยายอายุสัญญาฯ ออกไปอีก        

2 ปี (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564) และจะมีการ

ลงนามร่างแก้ไขสัญญา Supplementary Agreement to 

Energy Purchase and Wheeling Agreement ก่อนที่

สัญญา EPWA จะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ 

ร่างสัญญาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุด 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

 Through the Lao PDR - Thailand - Malaysia Power 

Integration Project (LTM-PIP), Lao PDR sells electricity 

to Malaysia using Thailand’s transmission network 

under the Energy Purchase and Wheeling Agreement 

(EPWA) with a committed energy capacity trading 

of up to 100 megawatts (MW). The three parties 

under the two-year agreement consist of Lao PDR 

(by Electricite Du Laos: EDL), Thailand (by EGAT), 

and Malaysia (by Tenaga Nasional Berhad: TNB). 

The agreement began on January 1, 2018             

(the Commercial Operation Date: COD), and will 

expire on December 31, 2019. Actions taken for          

the extension of the LTM-PIP (LTM-PIP Phase 2)         

are as follows. 

 1. The ASEAN Special Senior Meeting on             

Energy (Special SOME) and Associated Meeting           

on January 21 - 23, 2019, approved a two-year            

extension to the EPWA. Details of the extension must 

be concluded at the 37th SOME, to be held on June 

24 - 28, 2019, in Thailand

 2. At the 37th ASEAN Ministers on Energy         

Meeting and Associated Meetings (AMEM) on         

September 2 - 6, 2019, in Thailand, the ministers of 

Lao PDR, Thailand, and Malaysia issued a joint    

statement on LTM-PIP Phase 2, which provides             

a two-year extension (January 1, 2020, to December 

31, 2021) to the existing EPWA and increases         

electricity export from up to 100 MW to a maximum 

of 300 MW. The supplementary agreement to              

the EPWA will be signed before the present agreement 

expires in December 2019. The draft supplementary 

agreement was approved by Thailand’s Attorney 

General on October 11, 2019. 
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ข้อกำาหนดพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
Terms	of	reference	for	waste-to-energy	(SPP)	locations

 กพช. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 (ครั้งท่ี 12) เมื่อ       

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบอัตราและเงื่อนไข

การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำาหรับ SPP 

ดังนี้

1. อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT 
 สำาหรับ SPP
 
 กำ�ลังผลิต	(เมกะวัตต์)	 FiT	(บ�ท	•	Baht	/	หน่วย	•	Unit) ระยะเวล�สนับสนุน (ปี)
 Capacity (MW) FiTF FiTV,2560 FiT(1) Subsidy	period	(years)

ขยะชุมชน • Community waste   

กำาลังผลิตติดตั้ง >10 - 50 เมกะวัตต์ 1.81 1.85 3.66 20 ปี
Installed capacity >10 - 50 MW    20 year

หม�ยเหตุ: อัตรา FiT จะใช้สำาหรับโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 โดยภายหลังจากปี 2560 นั้น อัตรา FiTV จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
Remark: ตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation)
 FiT is intended for projects joining the grid by 2017. The tariff, after 2017, would steadily increase in keeping with                 
 the core inflation.

 3. ในการประชมุคณะอนกุรรมการประสานความรว่มมอื 

ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเมื่อ       

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ไดม้มีตเิห็นชอบหลกัการสญัญา

แก้ไขเพิ่มเติม EPWA สำาหรับโครงการ LTM-PIP ระยะที่ 2 

 4. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)    

ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 (ครั้งท่ี 149) เมื่อวันท่ี 16 

ธันวาคม 2562 ไดมี้มตเิห็นชอบหลกัการแกไ้ขสญัญาเพ่ิมเติม 

Energy Purchase and Wheeling Agreement (EPWA) 

สำาหรับโครงการ Lao PDR - Thailand - Malaysia Power 

Integration Project (LTM-PIP) Phase 2 และมอบหมาย

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถ        

ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ทันทีเพ่ือให้สัญญา EPWA       

มีความต่อเน่ือง ซึ่ง กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า       

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

 3. The Sub-committee on Power Cooperation 

between Thailand and Neighboring Countries on 

November 19, 2019, approved the principles of           

the amendment to the Supplementary EPWA for 

LTM-PIP Project Phase 2. 

 4. NEPC’s meeting No. 2/2019 (No. 149) on 

December 16, 2019, approved the principles for          

the amendment to the Supplementary EPWA for 

LTM-PIP Phase 2 and authorized EGAT to promptly 

sign this agreement to ensure continuity of             

the EPWA. EGAT therefore signed the agreement on 

December 27, 2019.

 NEPC’s meeting No. 2/2560 (No. 12) on May 15, 

2017, endorsed purchase rates and conditions for 

power purchase from waste-to-energy projects (SPPs) 

in the form of FiT as follows.

1. Purchase rates for waste-to-energy SPPs 
 in the form of FiT
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2. เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ 
 FiT สำาหรับ SPP
 (1) ต้องเป็นโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 

หรือเป็นโครงการภายใต้แผน Roadmap การจัดการ       

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงมหาดไทย 

(มท.) ท่ีผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลาง

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอน      

การกำาจัดขยะจนถงึการผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า ตามกฎหมาย 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. เป็นต้น

 (2) ผู้ย่ืนขอผลติไฟฟ้าตอ้งมสีญัญาในการรบัขยะชมุชน 

เป็นเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิง RDF จากหน่วยงานภาครัฐ         

ท่ีเกีย่วขอ้ง เชน่ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ เป็นต้น เพ่ือยืนยันปริมาณท่ี   

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับการผลติไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ

 (3) สถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ หรอืองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่

รูปแบบพิเศษ

 กพช. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 16) เมื่อ       

วันที่ 24 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไข

การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำาหรับผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ให้สถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าเป็นกรรมสทิธ์ิของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หรือองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถิน่รปูแบบพิเศษ (อปท. รปูแบบพิเศษ) หรอืเอกชน 

โดยมแีนวทางการดำาเนินโครงการกำาจัดขยะมลูฝอยเพ่ือผลติ

กระแสไฟฟ้า ดังนี้

 1. กรณี ท่ีมีรูปแบบการลงทุนแบบ BOT (Bui ld         

Operated and Transfer) และ BOOT (Building Own 

Operate and Transfer) ให้ดำาเนินการโครงการในท่ีดิน        

ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ อปท. หรือ อปท. รูปแบบพิเศษ

 2. กรณีที่มีรูปแบบการลงทุนแบบ BOO (Build Own 

and Operate) ให้ดำาเนินการโครงการในท่ีดนิท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิ 

ของเอกชน

 โดยดำาเนนิโครงการกำาจัดขยะมลูฝอยเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า 

ให้พิจารณารูปแบบการลงทุนในแบบ BOT เป็นลำาดับแรก 

หากไม่สามารถดำาเนินการโครงการในท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของ อปท. หรือ อปท. รูปแบบพิเศษได้แล้ว จึงพิจารณา       

รูปแบบการลงทุนในแบบ BOO ต่อไป

2. Conditions for power purchase from 
 waste-to-energy SPPs in the form of FiT
 (1) Projects must be endorsed by the Cabinet 

or be recognized as part of the roadmap on waste 

and hazardous waste management under                 

the Ministry of Interior. They will have to be screened 

by a central committee on waste management, 

whose consideration ranges from waste disposal to 

power production and distribution under the laws 

and regulations of agencies concerned, such as    

the Ministry of Interior

 (2) Applicants must command an agreement 
on the purchase of waste or refuse-derived fuel (RDF) 

from communities with such government agencies 

as local administrative organizations, administrative 

organizations, and special local governments.           

The agreement will state the suitable amount of 

waste to be purchased for power production 

through the project life

 (3) The power plant construction site must         

be under the ownership of local administrative       

organizations or special local governments.

 NEPC’s meeting No. 1/2562 (No. 16) on January 24, 

2019, endorsed the amendment to conditions for 

power purchase from community power plants (SPPs) 

in the form of FiT. The plant site may now belong to 

a local administrative organization, a special local 

government, or a private party. Guidelines on            

the operation of a waste-to-energy plant are as follows.

 1. For investment in the forms of Build, Operate, 

and Transfer (BOT) and Build, Own, Operate, and 

Transfer (BOOT), the project must stand on a piece 

of land under the ownership of local administrative 

organizations or special local governments

 2. For the investment form of Build, Own, and 

Operate (BOO), the project must stand on a piece 

of land belonging to a private party.

 To operate a waste-to-energy project, consideration 

must first be given to BOT investment. And if a project 

under the ownership of local administrative             

organizations and special local governments is not 

possible, consideration will be given to BOO investment.
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แนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
Approach	to	biodiesel	promotion

 กระทรวงพลังงาน มีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล        

เพ่ือรกัษาเสถียรภาพระดบัราคาน้ำามันปาลม์ดบิ (Crude Palm 

Oil: CPO) ของประเทศ และช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

รวมถึงช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 และส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ไบโอดีเซลอย่าง     

ต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การกำาหนดราคา ณ โรงกลั่นน้ำามัน
 ดีเซลหมุนเร็ว
 กบง. เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบ       

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำานวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำามัน

ดีเซลหมุนเร็ว โดยใช้ MOPS Gasoil 10 ppm และ MOPS 

Gasoil 500 ppm ในการคำานวณราคาน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว

อ้างอิงราคากลางของตลาดภูมิภาคเอเชีย ดังนี้

 น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว 	=	 (1-X)	ของร�ค�น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วอ้�งอิงร�ค�กล�งของตล�ดภูมิภ�คเอเชีย	

	 	 	 +	(X)	ของร�ค�ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน

โดยท่ี X = ร้อยละโดยปริมาตรไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์อัตราเฉลี่ยของน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว             

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

  ไบโอดีเซล = ราคาอ้างอิงไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบรหิาร

นโยบายพลังงานเห็นชอบ (บาทต่อลิตร)

 น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว = (0.9184 x MOPS Gasoil 10 ppm + 0.0816 x MOPS Gasoil 500 ppm + พรีเมียม) 

 อ้างอิงราคากลางของ  ที่ 60oF x อัตราแลกเปลี่ยน / 158.984

 ตลาดภูมิภาคเอเชีย

    โดยที่

พรีเมียม = ค่าขนส่ง World Scale ด้วยเรือขนาด LR1 แบบ Long Term Charter            

(สิงคโปร์ - ศรีราชา) + ค่าขนส่งทางท่อ (ศรีราชา - กรุงเทพฯ) + ค่าประกันภัย   

ร้อยละ 0.084 ของ C&F + ค่าสูญเสีย ร้อยละ 0.3 ของ CIF + ค่าสำารองน้ำามัน  

เพื่อความมั่นคง 0.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

 The Ministry of Energy’s biodiesel promotion   

approach is designed to maintain the price levels of 

crude palm oil (CPO) nationwide, raise farmers’ income, 

ease air pollution resulting from PM2.5 particles, and 

continually campaign for biodiesel consumption by 

the public. Here are details of the operation.

1.  Ex-refinery price determination for 
 high-speed diesel 
 At its meeting on May 3, 2019, CEPA approved 

ex-refinery price determination for high-speed diesel 

based on MOPS Gasoil 10 ppm and MOPS Gasoil 

500 ppm for calculating the price of high-speed 

diesel based on medium prices of Asian markets:
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	High-speed	diesel	price	 =	 (1-X)	times	the	median	Asian	market	reference	price	of	high-speed	diesel
		 	 	 +	X	times	the	price	of	biodiesel	(fatty	acid	methyl	esters)

Where X = Average volumetric percentage of methyl ester biodiesel of high-speed        
diesel announced by the Dept. of Energy Business

Biodiesel price  = CEPA-endorsed reference price of biodiesel (fatty acid methyl esters)            
(baht/liter)

Median Asian market  = (0.9184 x MOPS Gasoil 10 ppm + 0.0816 x MOPS Gasoil 500 ppm + premium)
reference price of    at 60oF times exchange rate / 158.984
high-speed diesel  
  Where:
  Premium = World-scale freight rate of long-term charter LR1 vessel (Singapore 

- Si Racha) + pipeline tariff (Si Racha - Bangkok) + insurance at 
0.084% of C&F + losses at 0.3% of CIF + provision for losses for 
security at US$ 0.68 a barrel

 
2. อัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว 
 บี10
 กบง. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติรับทราบ

การกำาหนดอัตราภาษสีรรพสามติน้ำามันดเีซลหมุนเรว็ในอัตรา

ดงัน้ี น้ำามนัดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา (บี7) อยู่ท่ี 5.99 บาทต่อลติร 

น้ำามนัดเีซลหมนุเรว็ บี10 อยู่ท่ี 5.80 บาทตอ่ลติร และน้ำามนั

ดีเซลหมุนเร็ว บี20 อยู่ที่ 5.153 บาทต่อลิตร และเมื่อวันที่ 

14 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการคลงัไดมี้ประกาศกฎกระทรวง 

กำาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

ดังนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 ลำ�ดับ ร�ยก�ร อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต	(บ�ทต่อลิตร)
 No. List Excise tax rate (Baht per liter)

 1 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 6.44

  ผสมอยู่ไม่เกินร้อยละ 4

  Diesel containing up to 4% of fatty acid methyl esters.

 2 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 5.99

  ผสมอยู่เกินร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7

  Diesel containing 4 - 7% of fatty acid methyl esters.

 3 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 5.93

  ผสมอยู่เกินร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9

  Diesel containing 7 - 9% of fatty acid methyl esters.

 4 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 5.80

  ผสมอยู่เกินร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14

  Diesel containing 9 - 14% of fatty acid methyl esters.

2. Excise tax rate for B10 high-speed diesel
 CEPA’s meeting on May 3, 2019, acknowledged 

price determination of different high-speed diesel as 

follows: 5.99 baht/liter for B7 regular diesel, 5.80 

baht/liter for B10 regular diesel, and 5.153 baht/liter 

for B20 regular diesel. Then on May 14, the Ministry 

of Finance announced Ministerial Regulation for 

Excise Tax Rates No. 7, B.E. 2563 (2019), enforceable 

from May 15, 2019, onward:
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 ลำ�ดับ ร�ยก�ร อัตร�ภ�ษีสรรพส�มิต	(บ�ทต่อลิตร)
 No. List Excise tax rate (Baht per liter)

 5 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 5.48

  ผสมอยู่เกินร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19

  Diesel containing 14 - 19% of fatty acid methyl esters.

 6 น้ำามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 5.153

  ผสมอยู่เกินร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24

  Diesel containing 19 - 24% of fatty acid methyl esters.

3. กลไกการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล
 กพช. เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ

แนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ดังนี้

	 1.	 ก�รปรับส่วนต่�งร�ค�ข�ยปลีกน้ำ�มันกลุ่มดีเซล

หมุนเร็ว โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้

  (1) ขยายสว่นต่างราคาขายปลีกน้ำามันดเีซลหมนุเรว็ 

บี10 ให้ต่ำากว่าน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 จาก 1 บาทต่อลิตร 

เป็น 2 บาทต่อลิตร

  (2) ลดส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว 

บี20 ให้ต่ำากว่าน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 จาก 5 บาทต่อลิตร 

เป็น 3 บาทต่อลิตร

 2.	 ก�รบังคับใช้น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว	บี10	เป็นน้ำ�มัน

ดเีซลหมนุเรว็เกรดพ้ืนฐ�น โดยให้น้ำามนัดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา 

บี7 และน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เป็นทางเลือกสำาหรับ       

รถบรรทุก รวมท้ังประกาศคุณภาพไบโอดีเซลเป็นชนิดเดียว 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

 3.	 หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รเพ่ือให้ก�รส่งเสริม

ก�รใช้ไบโอดีเซลบรรลุต�มวัตถุประสงค์	ดังนี้

  (1) กระทรวงพลงังาน บรหิารจัดการการใชโ้บโอดเีซล 

เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 

  (2) กระทรวงพาณิชย์ บริหารจัดการผลผลิต      

ปาล์มน้ำามันให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไบโอดีเซล และ

ดำาเนินการป้องกันการลักลอบนำาเข้าน้ำามันปาล์มดิบจาก       

ต่างประเทศ

  (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำาเนินการ   

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจนเกีย่วกบัจำานวนเกษตรกร และพ้ืนท่ีเพาะปลกูปาลม์ 

ทั่วประเทศ

3. Biodiesel promotional mechanism
 NEPC’s meeting on September 11, 2019, endorsed 

the following approach promoting biodiesel:

	 1.	 Adjustment	of	price	gaps	for	high-speed									

diesel	fuels	from October 1, 2019:

  (1) Widening the retail price gap for B10 

high-speed diesel to 2 baht/liter below B7 instead 

of 1 baht/liter

  (2) Narrowing the retail price gap for B20 

high-speed diesel to 3 baht/liter than B7 instead of 

5 baht/liter.

 2.	 Enforcement	of	B10	as	the	basic	national	

high-speed	diesel	while keeping B7 regular and          

the B20 grades as alternatives for trucks and              

announcing singular biodiesel specifications from 

January 1, 2020, as follows.

 3.	 Implementation	by	agencies	in	favor	of										

biodiesel	promotion

  (1) Ministry of Energy to manage biodiesel 

consumption as fuel

  (2) Ministry of Commerce to manage           

palm oil outputs to meet biodiesel demand and         

prevent import smuggling into Thailand of crude 

palm oil

  (3) Ministry of Agriculture and Cooperatives 

to speed up nationwide enlisting of palm growers 

for clarity of their number and palm acreage         

nationwide.
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การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
Appointment	of	energy	storage	system	technology	promotion	committee	
under	national	energy	reform	plan
 คณะอนุทำางานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปพลังงาน  
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน         
ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้ขับเคลื่อนประเด็น
การปฏิรูปพลังงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน เป็นประธานอนุทำางาน และผู้แทนสำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เป็นอนุทำางานและเลขานุการ   
โดยไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนวทางดำาเนนิการปฏิรปูในชว่งเริม่ตน้          
ท่ีได้เสนอให้รัฐบาลจัดต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน 
และนักวิชาการ ภายใต้ กพช.
 กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 149) เมื่อวันที ่
16 ธนัวาคม 2562 ได้มมีตเิหน็ชอบใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
สง่เสรมิเทคโนโลยีระบบการกักเกบ็พลงังาน และนายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ลงนามใน      
คำาสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ท่ี 2/2563 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ       
ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน คณะกรรมการ
สง่เสรมิเทคโนโลยีระบบการกกัเกบ็พลงังาน โดยมีองคป์ระกอบ 
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม            
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน เลขาธิการ            
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้อำานวยการ
สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้วา่การ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
ผู้วา่การการไฟฟ้านครหลวง อธิการบดจุีฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ประธานสภาอุตสาหกรรม       
แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ        
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) นายกสมาคม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย เป็นกรรมการ และผู้อำานวยการสำานักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ      

 The Ministry of Energy-appointed sub-working 
group for the driving of energy reform issues on 
energy technology, innovation, and energy infrastructure 
assigned EPPO to drive these issues, chaired by       
the EPPO Director-General and supported by EPPO   
delegates as members and secretary. The group 
reviewed a proposal on initial reform implementation 
in which the government was advised to appoint 
a public-private-academia committee under        
NEPC.
 NEPC’s meeting No. 2/2562 (No. 149) of December 
16, 2019, appointed an Energy Storage System (ESS) 
Technology Promotion Committee. The Prime Minister, 
as the NEPC head, signed an order No. 2/2563          
on January 31, 2020, appointing this committee, 
headed by a PM-assigned Deputy Prime Minister 
and made up of the Minister of Higher Education, 
Science, Research, and Innovation; Minister of         
Energy; Minister of Industry; Permanent Secretaries 
of Finance, Natural Resources and Environment, 
Energy, and Commerce; Secretaries-General of    
NESDC, Energy Regulatory Commission (ERC),          
Board of Investment (BOI), and EEC Policy              
Committee Office; NSTDA President; Governors             
of IEAT, EGAT, PEA, and MEA; Presidents of             
Chulalongkorn University, King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi (KMUTT), and Vidyasirimedhi 
Institute of Technology (VISTEC); Chairman of            
Federation of Thai Industries (FTI); PTT Plc President 
& CEO; President, Electric Vehicle Association of 
Thailand (EVAT); and EPPO Director-General as           
member and secretary. The committees’ duties and 
authority lie in feasibility investigation of battery 
application under ESS to domestic cases and            
a promotional platform for the country’s future              
industries; setting goals and mapping out plans for 
promoting batteries under ESS; monitoring ESS         
technology promotion for ongoing reporting to NEPC 
or the Cabinet; appointing subcommittees or          
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รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ท่ีผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง
Outcome	of	development	and	improvement	of	database	on	IPSs,	which	
produce	power	for	self-use	without	selling	to	authorities’	grids	or	for	direct	
distribution	to	consumers

 สนพ. ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ       

ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองโดย       

ไมข่ายเขา้ระบบของการไฟฟ้าหรอืจำาหน่ายไฟฟ้าให้ลกูคา้ตรง 

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้า

เพ่ือใช้เอง โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำาหน่าย

ไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

สถิติพลังงานของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Web 

Base ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีการตดิตอ่สือ่สารในลกัษณะ 

Global Network รวมทั้งการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 

ระบบการตรวจสอบข้อมูล ระบบการออกรายงานในรูปแบบ

รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี และระบบการออกรายงาน      

เชิงวิเคราะห์ พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการออกรายงานเชิง

วิเคราะห์ภาพรวมพลังงานและสมดุลพลังงานของประเทศ 

โดยมีสรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. การออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล
 มกีารออกแบบโครงสรา้งระบบฐานขอ้มลูการนำาเขา้ขอ้มูล 

ทั้งจากภายนอกและภายใน สนพ. ดังนี้ 

 1) โครงสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลจัดการ

ระบบง�น 

โดยมหีน้าท่ี และอำานาจ ดงันี ้ศกึษาโอกาสและความเป็นไปได ้
ในการนำาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: 
ESS) ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) มาใช้ในประเทศและ      
เป็นโอกาสในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ 
กำาหนดเป้าหมาย และจัดทำาแผนปฏิบัตกิารสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
ระบบการกักเกบ็พลงังานประเภทแบตเตอรี ่ตดิตามประเมนิผล 
การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน รายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรี 
อย่างต่อเน่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางาน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการ      
มอบหมายให้ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์ 
ต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทแบตเตอรี่

working groups to perform Committee-assigned      
tasks; and performing related duties beneficial             
to the driving of this plan to promote batteries-based 
ESS.

 EPPO developed and improved a database on 

IPSs, which produce power for self-use without selling 

to authorities’ grids or for direct distribution to          

consumers in order to improve the database on IPSs 

to in turn perfectly link with the national database 

on energy statistics as a web based compatible 

with global network communication technology; to              

improve data recording, data verification, report 

issuance (monthly, quarterly, and annual), and           

analytical report issuance systems; and to improve 

the issuance system for national energy analytical 

and energy balance reports. Below are the findings 

of the study.

1. Database Design
 Database design handles data imported from 

outside and inside EPPO as follows:

 1) Database for system management data
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 2) โครงสร้างฐานข้อมูลในการจัดทำาระบบฐานข้อมูล  

ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนท่ีผลติไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องโดยไมข่ายเขา้ระบบ 

ของการไฟฟ้าหรือจำาหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง ประกอบด้วย 

กลุ่มตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เอง

โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำาหน่ายไฟฟ้าให้ 

ลกูคา้ตรง (IPS Data Table) ตารางขอ้มูลระบบ (System Data 

of IPS Data Table) โครงสร้างข้อมูลกลุ่มตารางข้อมูล         

ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนท่ีผลติไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องโดยไมข่ายเขา้ระบบ

ของการไฟฟ้าหรอืจำาหน่ายไฟฟ้าให้ลกูคา้ตรง (IPS Data Table) 

และโครงสรา้งตารางขอ้มลูระบบ (System Data of IPS Data Table) 

 3) โครงสรา้งฐานขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลสถติพิลงังาน 

ประเทศไทย

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ Web Base 

Application ท่ีเรียกว่า ระบบฐานข้อมูล EPPOENGDB     

ซึ่งสามารถให้บริการบนเครือข่าย Intranet และรองรับ         

การให้บริการเครือข่าย Internet ของ สนพ. ได้ในอนาคต 

โดยครอบคลมุระบบการบันทึก/แก้ไข/ลบขอ้มลู และการนำาเขา้ 

ข้อมูลในกรณี Raw Data เป็นไฟล์ข้อมูล

3. การพัฒนาระบบรายงาน
 มกีารพัฒนาระบบรายงานอยู่บนระบบเดยีวกนักบัระบบ

ฐานขอ้มลู คอื ระบบฐานขอ้มูล EPPOENGDB ประกอบดว้ย 

ระบบการตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น (Print Check) ระบบ 

การออกรายงานสถิติรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี (Detail 

Report) และระบบการออกรายงานเชิงวิเคราะห์ (Data 

Notebook) โดยรายงานท่ีจัดทำาสามารถออกรายงานได้ใน

รูปแบบ Excel, XML และ PDF และลักษณะโปรแกรมเป็น

แบบ Multi-user และ GUI

 2) Structure of Database for establishing             

a database for IPSs that produce power for                  

self-used without selling to authorities’ grids or for 

direct distribution to consumers. This consists of IPS 

data tables along with system data; data table 

structures; and system data of such tables.

 3) Structure of Database under the national 

energy statistics database.

2. Database development
 The developed EPPOENGDB web-based             

application can provide service on the intranet and 

can in future serve EPPO’s internet, including             

a system for recording, altering, and deleting data 

as well as data import as raw-data files.

3. Reporting system development
 Development of the reporting system was made 

on the same EPPOENGDB database, made up of 

subsystems of print check, detailed report (monthly, 

quarterly, and annual statistics) issuance, and data 

notebook. The reports are available in Excel, XML, 

and PDF, with either multi-user or GUI programs.
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รายงานผลการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม 
Prosumer ของกิจการไฟฟ้า
Investigation	outcome	of	power	business	restructuring	to	accommodate	
prosumer	trends

 สนพ. ไดด้ำาเนินโครงการศึกษาการปรบัโครงสรา้งกจิการ

ไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า เพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางในการปรับรูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 

และรูปแบบการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้า ในส่วนการผลิต

ไฟฟ้าในส่วนของ Prosumer รวมถึงการดำาเนินการซื้อขาย

ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยสรปุผลการศึกษา ดงัน้ี

นิยามผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ Prosumer
 จากการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหลง่ตา่งๆ 

ท้ังในและต่างประเทศ ท่ีปรึกษาขอเสนอการกำาหนดนิยาม 

Prosumer สำาหรบัประเทศไทยท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัตท่ีิดี

ในต่างประเทศ ดังนี้

 - เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า           

ฝ่ายจำาหน่าย (กฟน. และ กฟภ.)

 - ตดิตัง้และผลติไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน

หมุนเวียน

 - มีขนาดของการผลิตไฟฟ้าติดต้ังภายใน รวมไม่เกิน 

1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ต่อมิเตอร์ ต่อจุดเชื่อมโยงกับระบบ

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย

 - มีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองภายใน  

เป็นหลกั และเมือ่มีไฟฟ้าสว่นเหลอืจึงสง่ขายเขา้สูร่ะบบไฟฟ้า 

โดยมีสัดส่วนระหว่างการผลิตและการใช้ไฟฟ้าไม่ต่ำากว่า      

ร้อยละ 28 (คำานวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้หารด้วยปริมาณ

ไฟฟ้าที่ผลิตได้)

รูปแบบของการซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer ของ
ประเทศไทย
 ทางเลอืกของรปูแบบตลาดซือ้ขายไฟฟ้าจาก Prosumer 

ซึ่งได้พิจารณามีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1) รปูแบบการซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Prosumer Group (PG)

 2) รปูแบบการซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Prosumer to Grid (P2G) 

 3) รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid: 

P2G & PG) 

 EPPO conducted a study on the power business 

restructuring to accommodate prosumer trends to 

frame the reform of the power business structure 

together with models for establishing a power          

market for generation by prosumers, as well as       

suitable power trading for Thailand. Below are            

the findings of the study.

Prosumer definition
 Based on the data collected and analysis of 

various international and domestic sources, the consultant 

proposed prosumer definition for Thailand that 

agreed with international best practices:

 - Power users connected to the grids of power 

distributors (MEA and PEA)

 - Power installed and generated from renewable 

energy-based (RE-based) generation systems

 - An objective to generate power mainly for 

self-use, with surplus generated power sold to the grid, 

with no less than 28% of the power generated       

accounted for (based on the volume of power 

consumed divided by the power generated).

Models of power trading with Thailand’s 
prosumers.
 The study reviewed three choices for prosumers’ 

power markets, namely

 1) Prosumer Group (PG)

 2) Prosumer-to-Grid (P2G)

 3) Hybrid P2G & PG.
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 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบท้ัง 3 รูปแบบ ในแง่ของ        

ความรวดเรว็ในการดำาเนินการ ความซบัซอ้นของระบบตา่งๆ 

ท่ีจะตอ้งใชร้องรบัการซือ้ขายไฟฟ้า พบวา่ รปูแบบการซือ้ขาย

ไฟฟ้าแบบผสมผสาน หรอื Hybrid P2G & PG เป็นรปูแบบ

ท่ีเหมาะสมและเข้ากับบริบทของประเทศไทยมากท่ีสุด        

โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการซื้อขายและหลักการใน

แต่ละระยะการดำาเนินการ สรุปได้ดังนี้

 • Hybrid P2G & PG ระยะที่ 1: เฟส 1
  Prosumer ในฐานะผู้ผลติไฟฟ้าจะสามารถขายไฟฟ้า 

ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่ายผ่านระบบซื้อขายไฟฟ้ากลาง 

ผ่านตัวแทน โดยการขายไฟฟ้าผ่านระบบซื้อขายไฟฟ้าจะใช้

หลักการประมูลด้านราคาโดยมีเพดานราคาท่ีราคาต้นทุน 

การผลิตไฟฟ้าในระยะสั้นหน่วยสุดท้าย

 

  ตวัแทนจะเป็นผู้รวบรวมการซือ้ไฟฟ้าจาก Prosumer 

ดูแลในส่วนของการทำาสัญญา การติดตาม ตรวจสอบ       

การส่งมอบไฟฟ้า การปฏิบัติตามสัญญา การบริหารจัดการ

ไฟฟ้าท่ีรวบรวมได้จาก Prosumer เพ่ือให้สามารถส่งมอบ

ไฟฟ้าให้แกก่ารไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่ายภายใตร้ปูแบบสญัญาแบบ 

Committed Contract (CC) และเป็นผู้ประสานงาน และ

ให้ขอ้มลูกบัผู้บรหิารระบบไฟฟ้าในภาพรวม (System operator) 

หรอืผู้ซือ้ไฟฟ้ารายเดยีว โดยตวัแทนจะไดค้า่ตอบแทนสองสว่น 

คือ ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการด้านสัญญา และ        

คา่ Commitment Fee ในการจัดหาไฟฟ้าแบบ Committed 

Contract ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย

กฟผ. (EGAT) / ESB / So

กฟน. (MEA) / กฟภ. (PEA)
ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ SRMC • SRMC purchase price

+ ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÑÇá·¹ • Agent fee
+ Commitment Fee

พื้นที่กำหนด • Area
(¿‚µàµÍÃ�/ËÁŒÍá»Å§) • (Fitter/transformer)

พื้นที่กำหนด • Area
(¿‚µàµÍÃ�/ËÁŒÍá»Å§) • (Fitter/transformer)

ตัวแทน
agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship

แพลตฟอร�ม
Platform

Prosumer

Prosumer Prosumer

Prosumer Prosumer¢ÒÂsell

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

ประมูล
ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ SRMC • SRMC purchase price

»ÃÔÁÒ³ä¿¿‡Ò • Power volume
ª‹Ç§àÇÅÒ • Period

¢ÒÂsell¢ÒÂsell

ตัวแทน
agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship

แพลตฟอร�ม
Platform

Prosumer

Prosumer Prosumer

Prosumer Prosumer¢ÒÂsell

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

ประมูล
ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ SRMC • SRMC purchase price

»ÃÔÁÒ³ä¿¿‡Ò • Power volume
ª‹Ç§àÇÅÒ • Period

 Comparing the speeds and system complexity 

involved in power trading, the study considered            

the Hybrid P2G & PG model most suitable for          

Thailand. Details of trading models and principles 

underlying each period are summarized below.

 • Hybrid P2G & PG phase 1
  As power producers, prosumers can sell 

power to power distributors through a central         

trading system through agents, based on price   

bidding. The price ceiling is the power-generating 

cost of the last unit for short terms.

 Agents compile the volumes of power for            

purchase from prosumers and are responsible for 

contract preparation, monitoring, power delivery 

verification, contract compliance, and management 

of power compiled from prosumers so that delivery 

can be made to power distr ibutors under                        

a committed contract (CC). They also coordinate 

and provide data to system operators or to              

enhanced buyers. In return, agent earn contract 

management fees and commitments fees for            

committed-contract power supply to power distributors.

รูปแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที่ 1: เฟส 1

Hybrid P2G & PG phase 1
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 • Hybrid P2G & PG ระยะที่ 2: เฟส 2
  Prosumer ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจะสามารถขาย

ไฟฟ้าผ่านตัวแทน โดยตัวแทนจะเป็นคนจับคู่ Prosumer   

กับผู้ซื้อไฟฟ้าบนระบบซื้อขายไฟฟ้ากลางก่อนการส่งมอบ        

1 วัน (Day-ahead market) โดยราคาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็น

ไปตามกลไกอุปสงค์-อุปทาน ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมี 

2 รูปแบบคือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Committed 

Contract (NCC) และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Committed 

Contract (CC)

 

รูปแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที่ 2: เฟส 2

Hybrid P2G & PG phase 2

  ในกรณีท่ีมีไฟฟ้าส่วนเหลือ ตัวแทนจะมีหน้าท่ี        

ในการบริหารจัดการส่วนเหลือจากการซื้อขายระหว่าง         

Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าภายใต้การดูแลของตนและ         

ขายไฟฟ้าส่วนเหลือดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย  

ภายใตร้ปูแบบสญัญาแบบ Committed Contract ในราคา

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ในระยะสั้นหน่วยสุดท้าย

  ในกรณีท่ีปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก Prosumer        

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใต้ตัวแทน

เดียวกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าจะซื้อไฟฟ้าส่วนท่ีขาดจากการไฟฟ้า      

ฝ่ายจำาหน่ายโดยตรง ซึ่งธุรกรรมใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ         

ซื้อขายไฟฟ้าจาก Prosumer จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  

ส่วนกลางของระบบไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ         

ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืนๆ ท่ีมิได้อยู่ในระบบของ 

Prosumer

กฟผ. (EGAT) / ESB / So

กฟน. (MEA) / กฟภ. (PEA)
ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ SRMC • SRMC purchase price

+ ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÑÇá·¹ • Agent fee
+ Commitment Fee

พื้นที่กำหนด • Area
(¿‚µàµÍÃ�/ËÁŒÍá»Å§) • (Fitter/transformer)

พื้นที่กำหนด • Area
(¿‚µàµÍÃ�/ËÁŒÍá»Å§) • (Fitter/transformer)

ตัวแทน
agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship

แพลตฟอร�ม
Platform

Prosumer

ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

Prosumer Prosumer¢ÒÂsell

«×éÍbuy «×éÍbuy

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

ประมูล
ÃÒ¤ÒµÒÁ Demand & Supply •
Price following demand-supply
»ÃÔÁÒ³ä¿¿‡Ò • Power volume

ª‹Ç§àÇÅÒ • Period

Prosumer

ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

Prosumer Prosumer¢ÒÂsell

«×éÍbuy «×éÍbuy

¢ÒÂsell ¢ÒÂsell

ประมูล
ÃÒ¤ÒµÒÁ Demand & Supply •
Price following demand-supply
»ÃÔÁÒ³ä¿¿‡Ò • Power volume

ª‹Ç§àÇÅÒ • Period

แพลตฟอร�ม
Platform

¢ÒÂsell¢ÒÂsell

ตัวแทน
agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship

 • Hybrid P2G & PG phase 2
  As power producers, prosumers can sell 

through agents, who match prosumers and buyers 

on the day-ahead market on the central power 

trading system, with the price following demand-supply 

mechanisms. Contracts are either non-committed 

contracts (NCCs) or committed contracts (CCs).

 Should there be surplus power, agents manage 

it with trading between prosumers and power users 

under their supervision and sell it to power distributors 

under CC contracts . The pr ice cei l ing is                     

the power-generating cost for the last unit for          

short terms.

 Should the power produced by prosumers not 

meet the demand of power users under the same 

agents, power users can buy the shortfall direct from 

power producers. For fairness and avoidance of 

burdening power users outside prosumer systems, 

any transaction involving power trading with           

prosumers is subject to fee collection from                     

the central power systems.
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 • Hybrid P2G & PG ระยะที่ 3: เฟส 3
  หลักการพ้ืนฐานคล้ายกับระยะท่ี 2 แต่จะไม่มี           

ข้อจำากัดในแง่ของขอบเขตพ้ืนท่ีหรือมีการขยายพ้ืนท่ีให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นท้ัง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือก      

ซื้อขายไฟฟ้ากับตัวแทนรายใดก็ได้

รูปแบบ Hybrid P2G & PG ระยะที่ 3: เฟส 3

 Hybrid P2G & PG phase 3

  ในกรณีท่ีมีไฟฟ้าส่วนเหลือ ตัวแทนแต่ละราย         

จะมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการส่วนเหลือจากการซื้อขาย

ระหว่าง Prosumer และผู้ใช้ไฟฟ้าภายใต้การดูแลของตน 

และประมูลขายไฟฟ้าส่วนเหลือดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้า    

ฝ่ายจำาหน่ายผ่านระบบซื้อขายไฟฟ้ากลางภายใต้กลไกแบบ 

Cost-based pool โดยราคาตัง้ตน้ของการประมูลจะใชร้าคา

ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าในระยะสัน้หน่วยสดุท้าย ตวัแทนท่ีเสนอ

ส่วนลดมากท่ีสุดจะได้สิทธิในการขายไฟฟ้าภายใต้รูปแบบ

สัญญาแบบ Committed Contract เป็นลำาดับแรก         

การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่ายจะรับซื้อไฟฟ้าบนพ้ืนฐานของราคาท่ี

ต่ำาที่สุดจนกว่าปริมาณไฟฟ้าจะครบตามที่ต้องการ

กฟผ. (EGAT) / ESB / So

กฟน. (MEA) / กฟภ. (PEA)ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ Cost-based bidding
Cost-based bidding purchase 
price
+ ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÑÇá·¹
 Agent fee
+ Commitment Fee

แพลตฟอร�มซื้อขาย
Trading platform

Prosumer

Prosumerผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

Prosumerผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

Prosumer ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

Prosumer ผู�ใช�ไฟฟ�า
Power users

«×éÍbuy

¢ÒÂsell
¢ÒÂsell «×éÍbuy

«×éÍbuy ¢ÒÂsell

«×éÍbuy ¢ÒÂsell

¢ÒÂsell «×éÍbuy

ตัวแทน
agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship ตัวแทน

agent

µÔ´µÒÁµÃÇ¨ÊÍº
áÅÐ´ÙáÅÊÑÞÞÒ
Monitoring

and contract
stewardship

ÁÕ 2 ÃÙ»áºº • 2 Trading platforms
1. CC transaction (ÃÒ¤ÒµÒÁ Demand & Supply 
 àÇÅÒÊ‹§ÁÍº áÅÐ»ÃÔÁÒ³)
 CC transaction (price subject to demand & supply, 
 delivery time, and volume)
2. NCC transaction (ÃÒ¤ÒáÅÐàÇÅÒÊ‹§ÁÍº)
 NCC transaction (price and period of delivery)

Hybrid P2G & PG phase 3
 The basic principle applies here as in phase 2, 

but without limitations for areal extent or areal        

expansion. Both prosumers and power users may 

choose to trade with any agent.

 Should there be power surplus, each agent 

manages such surplus resulting from trading between 

prosumers and power users under its care and then 

sell such surplus through bidding to power distributors 

under the cost-based pool central power trading 

system. The initial bid is the power-generating cost 

for the last unit for short terms. Agents offering           

the biggest discounts earn the first right to sell power 

under committed contracts. Power distributors then 

purchase power at the lowest prices unti l                  

the amount is fulfilled.
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โครงสร้างการบริหาร
 โครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก 

Prosumer มีผู้เกี่ยวข้องท่ีสำาคัญในตลาดซื้อขายไฟฟ้าจาก 

Prosumer ประกอบดว้ย 7 สว่น ไดแ้ก ่Prosumer Consumer 

ตัวแทน (Agent) ผู้ดำาเนินการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Market 

Operator) การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่ายในฐานะผู้ให้บรกิารโครงขา่ย 

ระบบจำาหน่าย (Distribution System Operator; DSO)   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในฐานะผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (System 

Operator; SO) และคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.)

โครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer

The power trading market involving prosumers as producers

กกพ.
ERCAGENT

SO

MO

PROSUMER CONSUMER

DSO

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

1

2

3

6

4

5

นโยบาย : มติ กบง./กพช./ครม.
Policy : CEPA / NEPC / Cabinet resolutions

กฎหมาย : พรฎ. (ม.47) / ใบอนุญาติ (ม.47) / WC (ม.81) / อัตราค่าไฟ (ม.64 - 71)
Law : Royal decree (Art. 47) / License (Art. 47) / WC (Art. 81) / Power tariff (Art. 64-71)

จัดตั้งตลาด : พน. จัดตั้งหน่วยงาน MO
Market formation: Ministry of Commerce establishes MO

ซื้อขายจริง : ประกาศรับซื้อไฟฟ้า Phase l / Phase ll & lll (test bed)
Actual trading: Announcement of power purchase for Phase I, Phase II & III (test bed)

ทบทวน & ปรับปรุง: นโยบาย / กฎหมาย / Market rule
Review & modification: Policy / Law / Market rule

กำาหนดรายละเอียดตลาด : ประสานงาน / อำานาจ / หน้าที่ / สถานที่ / บุคลากร / Market rule / Platform & Training / Agent
Specification of market details: Coordination / Authority / Mandate / Venue / Personnel / Market rule / Platform & training / Agent

แผนปฏิบัติการจัดการต้ังตลาดซื้อขายไฟฟ้าในส่วน
ของการผลิตไฟฟ้าจาก Prosumer
 ขั้นตอนหรือกิจกรรมสำาคัญตามแผนปฏิบัติการจัดตั้ง

ตลาดซื้อขายไฟฟา้ในสว่นของการผลิตไฟฟา้จาก Prosumer 

สามารถแบ่งได้เป็น 6 กิจกรรมหลัก สรุปได้ดังนี้

Management structure
 The power trading market involving prosumers 

as producers has seven stakeholders: prosumer, 

consumer, agent, market operator, power distributors 

as network service provider and distribution system 

operator (DSO), system operator (SO, EGAT in           

Thailand’s case), and ERC.

Action plan for establishing power trading 
market involving prosumers
 Below are six core activities under the action 

plan for establishing a power trading market            

involving prosumers.
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รายงานผลการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561
Outcome	of	administrative	support	to	plan	for	mobilizing	Thailand’s	
smart-grid	operation	over	short	term	(2018)

 สำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดด้ำาเนินการ 

บรหิารแผนการขบัเคลือ่นการดำาเนินงานดา้นสมารท์กรดิของ

ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อสนับสนุน

คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ       

โครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart Grid) ในการรวบรวมขอ้มลู 

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนการ

บริหารจัดการ กำากับการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้าน       

สมาร์ทกริดในภาพรวม รวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีผลการดำาเนินในปี 2561 ดังนี้

 สนพ. ไดด้ำาเนินการตดิตามความกา้วหน้าแผนขบัเคลือ่น 

การดำาเนินงานดา้นสมารท์กรดิของประเทศไทย ประจำาปี 2561 

ของหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งภายใต้แผนขบัเคลือ่นการดำาเนินงาน 

ดา้นสมารท์กรดิของประเทศไทยในระยะสัน้ พ.ศ. 2560 - 2564 

รวมท้ังหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดด้ำาเนินการภายใตแ้ผนขบัเคลือ่นฯ 

เป็นการดำาเนินงานผ่าน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน 
Pillar	1:	Response	to	power	demand	and	energy	management	system
 

รูปที่ 1 แผนภาพการดำาเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 1 ของ 5 หน่วยงานหลัก

Figure 1: Plan for smart-grid operation under Pillar 1 for five core agencies

 EPPO engaged in administering a plan for         

mobilizing Thailand’s smart-grid operation in the short 

term (2017 - 2021) in support of a subcommittee 

studying the development of a smart grid through 

data compilation, coordination among agencies, 

support to the management and supervision of overall 

smart-grid operation, and ongoing assessment. Below 

is the outcome for 2018 as followed.

 EPPO tracked the progress of the plan for          

mobilizing Thailand’s smart-grid operation in the short 

term (2018) by relevant agencies under Thailand’s 

short-term plan for 2017 - 2021 and other agencies 

operating outside this plan. Work was done through 

three pillars.
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• มีความคืบหน้าการดำาเนินงาน ดังนี้
 Here are details of the actions taken

สนพ.
EPPO

 	 	 	 สถ�นะก�รดำ�เนินง�น
	 หน่วยง�น	 อ้�งอิง	 โครงก�ร/กิจกรรม Status
 Agency	 Reference	 Project/activity อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร แล้วเสร็จ
    In	progress	 	 Completed

EPPO-04 การพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) 
เพื่อการดำาเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด
Evolution of EMS in response to load demand on          
smart grid

P

กฟผ.
EGAT

EGAT-01 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการดำาเนินการตอบสนองด้านโหลด (DRCC)
Establishment of demand response command center 
(DRCC)

P

กฟน.
MEA 

MEA-01 โครงการนำาร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำาการ
การไฟฟ้านครหลวงซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสมาร์ทกริด
Pilot project on EMS in MEA facilities connected to 
smart grid

P

MEA-02 โครงการนำาร่องการตอบสนองด้านโหลด และกลไกราคาในพื้นที่ 
กทม. และปริมณฑล
Pilot project on load demand response and pricing 
mechanism for Bangkok and periphery

P

กฟภ.
PEA

PEA-01-1 โครงการนำาร่องระบบการบริหารจัดการการตอบสนอง
ด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานแบบ
อัตโนมัติ (Automated Demand Respons)
Pilot project on power demand response system and 
Automated Demand Response

P

PEA-01-2 โครงการศึกษาแนวทางการดำาเนินธุรกิจผู้รวบรวมโหลด
และจัดสรรโหลด (Load Aggregator)
Project to investigate the business approach for load 
aggregators

P

PEA-04 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
Project to evolve a smart grid in Pattaya City,         
Chon Buri

P

PEA-05 โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำาหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายใหญ่
Project to install AMIs for major power users

P

กกพ.
ERC

ERC-02 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบสำาหรับการตอบสนองด้านโหลด
และการจัดการพลังงานบนสมาร์ทกริด
Improvement of regulations for load demand response 
and energy management on smart grids

P

โครงการนำาร่องการใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Response) ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)
Pilot project on Critical Peak Pricing (CPP) measures for 
demand response cooperation 

P
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เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
Pillar	2:	Forecast	system	for	RE-based	power	

รูปที่ 2 แผนภาพการดำาเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 2 ของ 2 หน่วยงานหลัก

Figure 2: Smart-grid operation under Pillar 2 for two core agencies

• มีความคืบหน้าการดำาเนินงาน ดังนี้
 Here are details of the actions taken

 	 	 	 สถ�นะก�รดำ�เนินง�น
	 หน่วยง�น	 อ้�งอิง	 โครงก�ร/กิจกรรม Status
 Agency	 Reference	 Project/activity อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร แล้วเสร็จ
    In	progress	 	 Completed

กฟผ.
EGAT

EGAT-02
EGAT-03

โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน
Project on power production forecast from RE-based 
power plants

P

กกพ.
ERC

ERC-03 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการดำาเนินการของ
ศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน
Evolution of agency structures and operation of 
the RE-based power forecast center

P
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 	 	 	 สถ�นะก�รดำ�เนินง�น
	 หน่วยง�น	 อ้�งอิง	 โครงก�ร/กิจกรรม Status
 Agency	 Reference	 Project/activity อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร แล้วเสร็จ
    In	progress	 	 Completed

เสาหลักที่ 3: ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน
Pillar	3:	Microgrid	and	ESS

 

รูปที่ 3 แผนภาพการดำาเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้เสาหลักที่ 3 ของ 5 หน่วยงานหลัก

Figure 3: Smart-grid operation under Pillar 3 for five core agencies

• มีความคืบหน้าการดำาเนินงาน ดังนี้
 Here are details of the actions taken

สนพ.
EPPO

EPPO-05 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมศึกษาความ
เป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/ภาคเอกชน
Project to evolve microgrid business models and a 
feasibility study for public/private partnership

P

กฟผ.
EGAT

EGAT-04 โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
Project to install ESS under EGAT’s power grid

P

EGAT-05 โครงการพัฒนาโครงการนำาร่องสมาร์ทกริดที่ จ.แม่ฮ่องสอน
Project to evolve a smart-grid pilot project in 
Mae Hong Son province

P

กฟน.
MEA

MEA-03 โครงการนำาร่องระบบไมโครกริดของ กฟน.
MEA’s pilot project on microgrid systems

P

กฟภ.
PEA

PEA-02 แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4 อำาเภอจังหวัดสงขลา
Microgrid installation plan for three southern border 
provinces and four amphoe of Songkhla

P
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 	 	 	 สถ�นะก�รดำ�เนินง�น
	 หน่วยง�น	 อ้�งอิง	 โครงก�ร/กิจกรรม Status
 Agency	 Reference	 Project/activity อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร แล้วเสร็จ
    In	progress	 	 Completed

PEA-03-1 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Project to evolve a microgrid power network at 
Amphoe Mae Sariang, Mae Hong Son province

P

แผนอำานวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน
Mobilization	support	plan

รูปที่ 4 แผนภาพการดำาเนินงานสมาร์ทกริดภายใต้แผนอำานวยการสนับสนุนของ 2 หน่วยงานหลัก

Figure 4: Smart-grid operation under the support plans of two core agencies

PEA-03-2 แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Microgrid system improvement plan at Amphoe
Mae Sariang, Mae Hong Son province

P

PEA-06 แผนงานปรับปรุงระบบไมโครกริดให้สอดคล้องกับโครงการ
สมาร์ทกริดที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
Plan to improve microgrid system compatibility with    
the smart-grid project at Amphoe Mueang Mae Hong Son, 
Mae Hong Son province

P

โครงการวิจัยระบบไมโครกริดขุนแปะ
Research project on the Khun Pae microgrid system P
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แผนการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
หน่วยงานอื่นๆ
 ความเกี่ยวข้องของการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ

หน่วยงานอ่ืนๆ กบัแผนการดำาเนนิงานตามแผนการขบัเคลือ่นฯ 

ในระยะสั้น เพ่ือให้ สนพ. เห็นภาพรวมความสอดคล้อง      

การดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริด สรุปได้ดังนี้

 	 	 	 สถ�นะก�รดำ�เนินง�น
	 หน่วยง�น	 อ้�งอิง	 โครงก�ร/กิจกรรม Status
 Agency	 Reference	 Project/activity อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร แล้วเสร็จ
    In	progress	 	 Completed

สนพ.
EPPO

EPPO-01 งบประมาณดำาเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (เพื่อบริหาร
และการจัดทำาแผนการขับเคลื่อนระยะปานกลาง)
Operating budget of the mobilization subcommittee for 
administration and preparation of a medium-term 
mobilization plan

P

• มีความคืบหน้าการดำาเนินงาน ดังนี้
 Here are details of the actions taken

EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
(Cybersecurity)
Evolution of a cybersecurity plan

P

EPPO-03 การเตรียมความพร้อมสำาหรับการดำาเนินโครงการนำาร่องร่วมทุน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
Preparation for operating a pilot investment project on 
public/private partnership

P

EPPO-06 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทนการนำาเข้าจาก
ต่างประเทศ
Smart-grid technological R&D for import replacement

P

EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากร
ในประเทศ
Smart-grid capacity upgrading for domestic agencies/
personnel

-

EPPO-08 กิจกรรมสื่อสาร ทำาความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการดำาเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด
Communication and view-hearing among stakeholders 
on smart-grid mobilization

-

-

-

กกพ.
ERC

ERC-01 การศึกษาเพื่อการกำาหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ และการทำางาน
ร่วมกันได้ (Interoperability)
Investigation to set connection standards and 
interoperability

P

Smart-grid operating plans of other agencies
 Here is a summary of the relevance between 

the smart-grid operating plans by other agencies 

and plans under short-term mobilization plans,         

designed to give EPPO an overview of smart-grid 

operation compatibility.
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ลำ�ดับที่	 หน่วยง�น/บริษัท

 เส�หลักที่ 1 เส�หลักที่ 2 เส�หลักที่ 3 แผนอำ�นวยก�ร 
SMART 

No.	 Agency/Company
 Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3 สนับสนุน 

CITY
 EV

   EMS DR RE Forecast MICROGRID ESS Support plan  

			หน่วยง�นในคณะอนุกรรมก�ร/คณะทำ�ง�น
		Agencies	represented	on	subcommittees/working	groups

 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน       P
  Department of Alternative Energy Development 
  and Efficiency

 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม             P
  Ministry of Digital Economy and Society

 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         P
  Federation of Thai Industries

		หน่วยง�นอื่นๆ
  Other agencies                

 1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ P       P P  P
  National Electronics and Computer Technology 
  Center

 2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       P P   P
  Industrial Estate Authority of Thailand

 3 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)         P    P
  PTT Public Company Limited

 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Hive P
  Provincial Electricity Authority

 5 สถาบันอาคารเขียวไทย           P
  Thai Green Building Institute

 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  P P         P P
  Chulalongkorn University

 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            P P
  Thammasat University

 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง             P P
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์             P
  National Institute of Development Administration

 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร       P P
  Naresuan University

 11 มหาวิทยาลัยพะเยา       P
  The University of Phayao

 12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             P P
  Chiang Mai University

 13 จังหวัดขอนแก่น             P
  Khon Kaen Province

 14 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)         P     P
  Energy Absolute Public Company Limited

 15 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) P
  The Siam Cement Group Public Company Limited

 16 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) P         P
  Advanced Info Service Public Company Limited

 17 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)             P
  True Corporation Public Company Limited

 18 บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) P           P
  Sansiri Public Company Limited

 19 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)             P
  Bangchak Corporation Public Company Limited

ต�ร�งที่	1	คว�มเกี่ยวข้องของก�รดำ�เนินง�นด้�นสม�ร์ทกริดของหน่วยง�นอื่นๆ

Table	1:	Relevance	between	smart-grid	operation	by	other	agencies	
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รายงานผลการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษา
ความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน
Outcome	of	microgrid	business	model	evolution	together	with	feasibility	
study	of	public/private	joint	investment

 สำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดด้ำาเนินการ 

ศกึษาโครงการพัฒนารปูแบบธุรกจิระบบไมโครกรดิพรอ้มศกึษา 

ความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการ 

รว่มทุนภาครฐั/เอกชน เพ่ือศกึษา วเิคราะห์ และจัดทำาแนวทาง 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ท่ีชัดเจนของ

ระบบไมโครกรดิ ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัประเทศไทย โดยเฉพาะ 

แนวทางการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรุป

ผลการศึกษา ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของการนำาระบบ
ไมโครกริดมาใช้ในประเทศไทย
 ได้วิเคราะห์รูปแบบธุรกิจไมโครกริด ท่ีเป็นไปได้เชิง

เทคนิคและการเงิน พร้อมท้ังการประยุกต์ปรับเปลี่ยนใน   

รายละเอียดเพ่ือท่ีจะนำารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย 

ซ่ึงได้ทำาการวิเคราะห์โดยการจัดลำาดับความเหมาะสมและ

ความเข้ากันได้ (Applicable) ของรูปแบบทางธุรกิจระบบ

ไมโครกริดภายใต้บริบทของประเทศไทย โดยสามารถ       

แบ่งการวิเคราะห์ระบบไมโครกริดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิม (Conventional Microgrid) 

และระบบไมโครกริดแบบอัจฉริยะ (Smart Microgrid)

 (1) ระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิม 
  ระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิม ต้องประกอบด้วย      

องค์ประกอบหลักๆ ขั้นต่ำา 5 ส่วน ได้แก่ 

  (1) การขายไฟฟ้าปลีกภายในระบบไมโครกริด 

  (2) การกระจายไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด 

  (3) การรักษาสมดุลไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด        

  (4) การผลติไฟฟ้าแบบกระจายตวั/การบรกิารเสรมิ

ความมั่นคงทางไฟฟ้าในระบบไมโครกริด

  (5) การใช้ ไฟฟ้า/การดำา เ นินการตอบสนอง         

ด้�นโหลด

 EPPO conducted a study on the project to 

evolve microgrid business models together with              

a feasibility study of public/private joint investment 

to study, analyze, and develop a clear microgrid 

system business model that suits Thailand, particularly 

the public/private partnership approach. Here is          

a summary of the study.

Outcome of capability analysis of microgrid 
system application in Thailand
 EPPO analyzed technically and financially viable 

microgrid business models as well as applying          

detailed fine-tuning for application of such models 

in Thailand through ranking the feasibility and         

applicability of such models under Thailand’s         

context. Conventional and smart microgrids were 

analyzed.

 (1) Conventional microgrids
  Conventional microgrids require at least five 

elements:

  (1) Microgrid retail (MG retail)

  (2) Microgrid power distr ibution (MG           

distribution)

  (3) Microgrid balancing (MG balancing)

  (4) Distributed energy resources (DER) /          

microgrid enhancement service

  (5) Power consumption / demand response 

(DR).
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  ซึ่งภายใต้องค์ประกอบดังกล่าวสามารถดำาเนินการ   

ภายใต้กฎระเบียบท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้เลย เน่ืองจากมี        

ใบอนุญาตต่างๆ ที่จำาเป็นรองรับอยู่แล้ว

 

 (2) ระบบไมโครกริดแบบอัจฉริยะ
  สำาหรับองค์ประกอบท่ีอยู่ในระบบไมโครกริดแบบ

อัจฉริยะนั้นเป็นองค์ประกอบเสริมจากระบบไมโครกริดแบบ

ดัง้เดมิ ท่ีสามารถทำาให้การบรหิารจัดการภายในระบบไมโครกรดิ 

สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

หากขาดองค์ประกอบเสริมส่วนใดส่วนหน่ึงไปก็มิได้ทำาให้

ระบบไมโครกริดน้ันสูญเสียขีดความสามารถท่ีจำาเป็นภายใต้

นิยามของคำาวา่ระบบไมโครกรดิไปแตอ่ย่างใด ดงัน้ันสามารถ

จัดลำาดบัความเหมาะสมและความเขา้กนัไดข้ององคป์ระกอบ

ต่างๆ เป็น 3 ลำาดับจากสูงไปต่ำา ดังต่อไปนี้ 

  Since required licenses are already in place, 

it is legally possible to operate with these elements.

 (2) Smart microgrids
  The components of the smart microgrid 

system are add-ons to the conventional microgrid 

to enable its system management to become more 

efficient and effective. In other words, such add-ons 

are not indispensable for essential microgrid efficiency 

and effectiveness. One can rank the suitability and 

compatibility of these components in the following 

descending order.

รูปที่ 1 รูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดแบบดั้งเดิม (Conventional Microgrid)

Figure 1: Conventional Microgrid

Legents:	 CG	/	DG	:	Centralized	/	Decentralized	Generation
 TNO : Transmission Network Operator
	 T-BRP	 :	 Transmission	-	Balance	Responsible	Party
 VPP : Virtual Power Plant 

DER	 :	Distributed	Energy	Resources
DNO	 :	Distributed	Network	Operator
D-BRP	 :	Distributed	-	Balance	Responsible	Party
DR	 :	Demand	Response

AS	 :	Ancillary	Services
SPP	 :	 Small	Power	Producer
IPS	 :	 Independent	Power	Supplies
LA	 :	 Load	Aggregator

MG	 :	Microgrid
VSPP	 :	 Very	Small	Power	Producer
REC	 :	 Renewable	Energy	Certificates
V2G	 :	Vehicle	to	Grid

 : Power Row
	 :	Contractual	Agreement
 : Heet
	 :	Demand	Response
 : Peer-to-Peer
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	 	 ลำ�ดับท่ี	1:	โปรซูเมอร์	(Prosumer)	(รวมถึงก�ร			

ซื้อข�ยไฟฟ้�ในรูปแบบ	Peer-to-peer)	เน่ืองจากปัจจุบัน

ภาครฐัมนีโยบายสนับสนุนการผลติไฟฟ้าเพ่ือใชเ้อง (Captive 

Power) เช่น นโยบายโซล่ารูฟท็อปเสรีท่ีได้รับการบรรจุเข้า

เป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เป็นต้น 

นอกจากน้ี ไดม้กีารดำาเนินการจรงิเกดิขึน้แล้วในประเทศ เชน่ 

โครงการนำาร่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer ต่างๆ 

ผ่านรปูแบบ Peer-to-peer ซึง่เป็นความรว่มมือระหวา่ง Power 

Ledger และ BCPG ภายใตโ้ครงการ T77 กรงุเทพมหานคร 

	 	 ลำ�ดับท่ี	2:	สถ�นีช�ร์จย�นยนต์ไฟฟ้�ด้วยระบบ								

กักเก็บพลังง�น (EV Charging Station with ESS)        

ภาครัฐได้มีการกำาหนดนโยบายเพ่ือผลักดันให้มีการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง โดยได้มีการกำาหนดเป้าหมาย      

ท่ีจะให้มยีานยนตไ์ฟฟ้าจำานวน 1.2 ลา้นคนั และสถานีชารจ์

ยานยนต์ไฟฟ้าจำานวน 690 แห่งในปี พ.ศ. 2579 แม้ว่า       

ในการผลกัดนัการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าจะมิไดมี้การกลา่วถงึ 

การนำาระบบกกัเก็บพลงังานมาใชใ้นการชารจ์ยานยนตไ์ฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม ได้พิจารณาแล้วว่าเมื่อมีการขยายผลการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง ด้วยปริมาณของยานยนต์

ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมจำานวนมากขึ้นจะส่งผลต่อระบบกระจายไฟฟ้า 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการ

ดำาเนินการในระยะยาว จึงควรท่ีจะตอ้งนำาระบบกกัเกบ็พลงังาน 

มาใช้งานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบกระจายไฟฟ้า

  ลำ�ดับที่	3:	ผู้รวบรวมโหลด	(Load	Aggregators:	

LAs)	และโรงไฟฟ้�เสมือน	(Virtual	Power	Plant:	VPPs)	

การศึกษา ได้วิ เคราะห์ว่าการรวบรวมโหลด (Load            

Aggregat ion) และแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว             

(Distributed Energy Resources: DERs)/การตอบสนอง   

ด้านโหลด (Demand Response: DRs)/การบริการเสริม

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Service: AS) นั้น       

มีความเหมาะสมและความเข้ากันได้ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน        

จึงได้จัดท้ัง 2 องค์ประกอบไว้ในลำาดับเดียวกัน สำาหรับ        

การดำาเนินการตอบสนองด้านโหลด ประเทศไทยได้มีการ

ดำาเนินการแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้เป็นการดำาเนินการใน        

รปูแบบถาวร สว่นมากจะเป็นการดำาเนินการในชว่งเวลาสัน้ๆ 

ชั่วคราวเท่าน้ัน โดยการดำาเนินการตอบสนองด้านโหลด         

ได้ถูกบรรจุอยู่ภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ อย่างไรก็ตาม          

  1:	 Prosumers	 (including	Peer-to-peer										

power	trading): Current public policy supports           

the generation of captive power, including the solar 

rooftop policy, which is now part of the national 

energy reform plan. Actual implementation has 

taken place in Thailand, including a pilot project     

for power trading between prosumers through             

the peer-to-peer model, which represented cooperation 

between Power Ledger and BCPG under the T77 

Bangkok Project.

  2: EV charging stations with ESS: The public 

sector has defined a policy to drive EV application 

further by setting a goal of having 1.2 million EVs 

along with 690 EV stations by 2036. While the EV 

drive makes no mention of ESS in EV charging,            

it must be said that with widespread use of EVs, 

the sheer number of the enlarged EV fleet will affect 

power distribution networks, hence the recommended 

application of ESS for long-term sustainability and 

uninterrupted power distribution systems.

  3: Load	Aggregators	(LAs)	and	Virtual	Power 

Plants (VPPs): According to the study’s analytical 

findings, load aggregation, Distributed Energy            

Resources (DERs), Demand Responses (DRs) / Ancillary 

Service (AS) are regarded as reasonably suitable 

and compatible, thus the same ranking. As for DR 

actions, Thailand has attempted them several times, 

albeit mostly temporary as part of the mobilization 

plan. Still, they are not treated as a priority issue, 

since Thailand commands a high surplus VPP           

capacity. To elaborate, though VPPs are needed 

under present circumstances, with more entry of 

volatile RE-based power generation, the definition 

and appreciation of VPP principles remain limited 

in Thailand, making VPPs unqualified as a highly 

suitable issue and thus incompatible for the Thai 

context.
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การดำาเนินการตอบสนองด้านโหลด ยังไม่ถูกจัดลำาดับเป็น

ประเด็นสำาคัญในระดับต้นๆ เน่ืองจากประเทศมีกำาลังผลิต

สำารองอยู่ในระดับสูงสำาหรับโรงไฟฟ้าเสมือนแม้ว่าจะมีความ

จำาเป็นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนท่ีผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้ามากขึ้น 

แต่นิยามและความเข้าใจในหลักการของโรงไฟฟ้าเสมือน       

ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจำากัด ดังนั้น จึงยังมิได้ถูกจัดว่า

เป็นประเด็นท่ีมีความเหมาะสมและความเข้ากันได้ในบริบท

ของประเทศไทยในระดับที่สูง

 

รูปที่ 2 รูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดแบบอัจฉริยะ (Smart Microgrids)

Figure 2: Smart Microgrids

Legents:	 CG	/	DG	:	Centralized	/	Decentralized	Generation
 TNO : Transmission Network Operator
	 T-BRP	 :	 Transmission	-	Balance	Responsible	Party
 VPP : Virtual Power Plant 

DER	 :	Distributed	Energy	Resources
DNO	 :	Distributed	Network	Operator
D-BRP	 :	Distributed	-	Balance	Responsible	Party
DR	 :	Demand	Response

AS	 :	Ancillary	Services
SPP	 :	 Small	Power	Producer
IPS	 :	 Independent	Power	Supplies
LA	 :	 Load	Aggregator

MG	 :	Microgrid
VSPP	 :	 Very	Small	Power	Producer
REC	 :	 Renewable	Energy	Certificates
V2G	 :	Vehicle	to	Grid

 : Power Row
	 :	Contractual	Agreement
 : Heet
	 :	Demand	Response
 : Peer-to-Peer
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แนวทางและเงื่อนไขของการร่วมทุนที่เป็นไปได้ในเชิง
เทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย
 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจระบบไมโครกริดในประเทศไทย

สามารถดำาเนินการได้ใน 3 รูปแบบ ดังนี้

	 1)	 ก�รดำ�เนินง�นโดยมติอ้งผ่�นกระบวนก�รรว่มลงทุน 

จากการวิเคราะห์กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน พบวา่ ไมว่า่จะเป็นภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภาครฐั 

หากตอ้งการท่ีจะดำาเนินโครงการระบบไมโครกรดิ กส็ามารถ

ดำาเนินการได้โดยไม่มีความจำาเป็นจะต้องร่วมลงทุนระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน

	 2)	 ก�รร่วมลงทุนโดยดำ�เนินก�รผ่�น	พระร�ชบัญญัติ

ก�รให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจก�รของรัฐ	พ.ศ.	2556	(พรบ.	

ก�รให้เอกชนรว่มลงทุนฯ) เป็นวธีิท่ีมขีัน้ตอนเป็นจำานวนมาก 

และใช้เวลาในการดำาเนินการนาน

 3)	 ก�รร่วมลงทุนในรูปแบบท่ีมิได้อยู่ภ�ยใต้	พรบ.		

ก�รให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐท่ี       

ทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า ได้แก่ กฟน. กฟผ. และ 

กฟภ. ต้องการท่ีจะดำาเนินการในรูปแบบดังกล่าว อาจต้อง

ทบทวนสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลูกโดยจำาหน่ายหุ้น

ออกให้เอกชนรายอ่ืนหรอืจำาหน่ายหุ้น (โอน) ให้บรษิทัลกูของ

ตนเองท่ีไมม่สีถานะเป็นหน่วยงานของรฐั เพ่ือไม่ให้เขา้เงือ่นไข 

ในการใช้ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรืออีกกรณีหนึ่ง

ไดแ้กก่ารให้รฐัวสิาหกจิตัง้บรษิทัลกูเพ่ิมเตมิโดยกำาหนดสดัสว่น 

ของหุ้นให้บริษัทแม่ถือไม่เกินร้อยละ 50 แล้วให้บริษัทลูก       

ทำาหน้าท่ีเป็นบรษิทัเจ้าของโครงการเพ่ือให้ดำาเนินการไดอ้ย่าง

เอกชน อย่างไรก็ตามการดำาเนินการท้ังสองประการข้างต้น

จำาเป็นต้องยึดถือตามหลักเกณฑ์ การจัดตั้ง/ร่วมทุนและ

กำากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีได้        

ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เป็นหลัก

การเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย
 ภายใต้นโยบายโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทย 

ซึ่งถือหลักการท่ัวไปประการหน่ึงคือ อัตราค่าไฟฟ้าจะต้อง  

ส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในทุกภูมิภาค สำาหรับ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันต้องเป็นอัตราเดียวท่ัวประเทศ 

(Uniform Tariff) ยกเว้นไฟฟ้าสำาหรับธุรกิจบนเกาะ และ      

ผู้ใชไ้ฟฟ้าท่ีเชือ่มโยงกบัโครงขา่ยระบบไฟฟ้าระหวา่งประเทศ 

โดยอัตราคา่ไฟฟ้าดงักลา่วจะมีการแยกต้นทุนของแตล่ะกจิการ 

ไดแ้ก ่กิจการผลติ (G) กจิการระบบสง่ (T) กจิการระบบจำาหน่าย 

(D) และกิจการค้าปลีก (R) ออกให้เห็นอย่างชัดเจน

Guidelines and terms for technically feasible 
joint ventures for Thailand
 The microgrid business in Thailand can proceed 

in three modes.

 1)	 Proceeding	by	bypassing	joint-venturing	

process: Analyses of current statutory provisions    

show that any private company or public agency 

can proceed without needing public/private joint        

ventures.

 2)	Joint	ventures	under	the	Public-Private											

Partnership	Act	B.E.	2556	(2013)	(PPP	Act): This    

method contains plenty of time-consuming steps.

 3)	Joint	ventures	outside	the	PPP	Act: Should 

power-related public agencies, namely MEA, EGAT, 

and PEA, wish to take this option, they may need 

to revise their shareholding in daughter companies 

by selling shares to private companies or transfer 

them to their own non-public daughter companies 

to avoid falling under the PPP Act. Alternatively, 

state enterprises could set up additional daughter 

companies with their own shareholding of up to 

50%; then these daughter companies serve as         

project owners for private-sector operation. At any 

rate, either option needs to principally abide by      

the rules for forming joint ventures, together with 

affiliate governance of state enterprises endorsed 

by the Cabinet on December 4, 2017.

Policy preparedness
 Thailand’s policy on power tariff structure,         

which requires that power tariffs must promote          

the equality of people in all regions, calls for uniform 

tariffs for users of the same groups, except for       

businesses located on islands and users connected 

to international grids. Such tariffs clearly show each 

business’s individual costs, namely generation (G), 

transmission (T), distribution (D), and retail (R). 
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 ซึ่งจากหลักการดังกล่าวส่งผลให้การคิดอัตราค่าไฟฟ้า

แบบ Uniform Tariff จะต้องนำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ

แต่ละกิจการมาเฉลี่ยไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าท่ัวประเทศแบบเท่ากัน

ท้ังหมด โดยไมไ่ดค้ำานึงถึงตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าในแตล่ะพ้ืนท่ี 

อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากสูตรการ

คำานวณค่าไฟฟ้าท่ีนำาต้นทุนและค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจการ

มาหารด้วยประมาณการจำานวนหน่วยขายปลีกท่ีการไฟฟ้า

ขายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ในอนาคตอันใกล้น้ี หากหน่วยงาน

ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการพัฒนาระบบ

ไมโครกริดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ

เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์และหรือผลิตเพ่ือใช้เองก็ตาม 

ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้ามีอัตราท่ีลดลง

ท้ังในดา้นจำานวนและปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ซึง่การเกดิขึน้ของ

ธุรกิจไมโครกริด ซึ่งเป็นไปตามกลไกลตลาดปกติอยู่แล้วนั้น 

จะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในระบบการไฟฟ้า ต้องรับภ�ระ       

ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บท่ีสูงขึ้น ดังน้ัน ภาครัฐควรมีการเตรียม

ความพร้อมเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) แนวทางการเก็บ             

ค่าธรรมเนียม/ภาษีจากผู้ผลิตไฟฟ้า โดยการจัดเก็บตั้งแต่

ต้นน้ำา และ (2) สิทธ์ิในการมีส่วนร่วมในการจัดการและ  

ตรวจสอบการดำาเนินงานด้านพลังงานของผู้ผลิตไฟฟ้า

 ดงัน้ันควรหามาตรการแนวทางการกระจายภาระตน้ทุน 

และคา่ใชจ่้ายในแตล่ะกจิการไปยังผู้บรโิภคไฟฟ้าท่ัวประเทศ 

(ท้ังผู้ใชไ้ฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าและผู้ใชไ้ฟฟ้านอกระบบ

การไฟฟ้า) โดยภาครฐัอาจใชว้ธีิการจัดเกบ็ตน้ทุนและคา่ใชจ่้าย 

ต่างๆ จากผู้ผลิตไฟฟ้าแทนการเก็บจากผู้บริโภคโดยตรง 

และควรให้สิทธ์ิผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เช่น บ้านเรือนท่ีติดตั้ง

โซล่าร์รูฟท็อป และผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจขอใช้สิทธิ์ในการ

มีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำาเนินการด้าน

พลังงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการและการกำาหนดอัตรา       

ค่าบริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

 Uniform tariff calculation requires the averaging 

of costs and expenses for each business for users 

nationwide regardless of the cost of power in each 

locality, which could differ. This is seen from             

the power charge formulas, in which the costs and 

expenses for individual businesses are divided by         

the estimated retail units sold by authorities to          

power users. However, in the near future, should 

public and private agencies play a greater role in 

the development of microgrids particularly private       

companies for commercial purposes or self-use they 

are bound to reduce the number and tariffs under 

the authorities’ systems; this affects both the number 

of users and consumption volumes. The operation 

of microgrid businesses, which follow market        

mechanisms, resul ts in power users under                      

the national grid shouldering greater tariff burdens. 

Therefore, the public sector should be prepared     

with policies, namely guidelines for fee and tax 

collection from power producers by upstream         

collection onward and the participating right in          

the management and auditing of the energy aspects 

of power producers.

 One recommendation is to identify ways to 

diversify the cost burdens and expenses for each 

undertaking to power users nationwide inside and 

outside authorities’ systems. To this end, the public 

sector may collect assorted cost and expense items 

from power producers rather than direct from          

consumers. Also, it should entitle retail power         

producers, including households with solar rooftops 

and power users, to review their participating rights 

in the management and auditing of energy             

operation aspects to ensure that such management 

and tariff determination proceed transparently.
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รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดทำามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทน น้ำามันเตา ถ่านหิน และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
Outcome	of	investigation	to	develop	promotional	measures	for	natural	gas,	
LNG,	and	biomethane	to	replace	fuel	oil,	coal,	and	LPG

 สนพ. ได้ดำาเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำามาตรการส่งเสริม 

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน 

เพ่ือทดแทนน้ำามันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสม       

ในการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิกา๊ซธรรมชาติเหลว และ

ไบโอมีเทน รวมทั้งวิเคราะห์ผลดี ผลเสียและผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของมาตรการ เพื่อใช้เป็น    

กรอบแนวทางในการกำาหนดนโยบายของประเทศ โดยสรุป

ผลการศึกษา ดังนี้

 1. ประเทศไทยได้มีการสำารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ

จากท้ังบนบกและในทะเลบริเวณอ่าวไทย และนำาขึ้นมาใช้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยก๊าซธรรมชาติสามารถนำาไปใช้เป็น

เชื้อเพลิงโดยตรง และนำาเข้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือ      

แยกประเภทของก๊าซต่างๆ มาใช้ประโยชน์ เช่น ก๊าซมีเทน 

(C1) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคขนส่ง (Natural Gas for Vehicles : NGV) ก๊าซอีเทน 

โพรเพน และบิวเทน (C2 - C4) ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน 

(Liquefied Petroleum Gas : LPG) และเน่ืองดว้ยกา๊ซธรรมชาต ิ

เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด สามารถนำาไปใช้ได้ในหลายภาคส่วน

ทำาให้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ       

โดยในชว่ง 20 ปีท่ีผ่านมาการใชก้า๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทย 

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ต่อปี 

 EPPO conducted a project to develop promotional 

measures for natural gas, LNG, and biomethane to 

replace fuel oil, coal, and LPG to come up with 

suitable measure recommendations to promote 

natural gas, LNG, and biomethane and to analyze 

pros and cons as well as economic, social, and 

environmental impacts of these measures to scope 

national policy formulation. Below are the outcomes 

of the project.

 1. Thailand discovered natural gas fields onland 

and in the Gulf of Thailand and began exploiting 

them in 1981. Natural gas has found application as 

a direct fuel and is also processed at gas separation 

plants into useful products. Methane (C1) fuels                

the power, industrial, and transport sectors (as NGV); 

ethane, propane, and butane (C2 to C4) serve as 

petrochemical feedstock and household fuels (as 

LPG). Due to its clean-burning properties, natural 

gas has found application in several sectors, thus 

constantly hiking its consumption; for the past two 

decades, its consumption has risen 5.5% a year.
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 2. การจัดสง่กา๊ซธรรมชาตไิปในพ้ืนท่ีตา่งๆ ในประเทศ 

ใช้ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติที่มีแนวท่ออยูใ่นภาคกลาง และ

ภาคตะวนัออกเป็นหลกั สว่นการขนสง่ไปยังพ้ืนท่ีนอกเสน้ทาง 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติน้ัน ใช้การขนส่งทางรถยนต์ในรูปแบบ

ของ LNG และ CNG ซึ่งจำาเป็นต้องใช้รถที่มีการออกแบบ

มาโดยเฉพาะ จึงเป็นข้อจำากัดในการขนส่งก๊าซธรรมชาติใน

ปริมาณมาก ทำาให้ไม่จูงใจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ ส่วนก๊าซไบโอมีเทน เป็นพลังงานหมุนเวียน     

ท่ีสามารถผลิตใช้เองในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือพ้ืนท่ีท่ีมีข้อจำากัด      

ในการเขา้ถงึแนวท่อสง่กา๊ซธรรมชาต ิการสนับสนุนการผลติ 

CBG จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสนใจลงทุนสถานี

บริการในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 3. ศักยภาพการนำาก๊าซธรรมชาติไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทนเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เฉพาะปริมาณการใช้ พบว่า 

  • กลุม่อุตส�หกรรม	มกีารใชก้า๊ซธรรมชาตมิากท่ีสดุ 

(กลุ่มผลิตไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีและกลุ่มอโลหะ       

ตามลำาดับ) พบว่า เมื่อนำาก๊าซธรรมชาติไปทดแทน          

กลุม่อุตสาหกรรมท่ีใชถ้า่นหิน กลุม่ท่ีมศีกัยภาพมากท่ีสดุคอื

กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาคือกลุ่มผลิตกระดาษ     

และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ตามลำาดับ และเมื่อนำา        

ก๊าซธรรมชาติไปทดแทนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้น้ำามันเตา   

พบว่า กลุ่มที่มีศักยภาพมากที่สุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

อาหารและเครื่องดื่ม ตามลำาดับ 
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 2. Delivery of natural gas to locations across 

Thailand has relied on transmission pipelines scattered 

mainly in the Central Plains and Eastern Region. 

Transport to locations beyond these pipeline routes 

has relied on LNG and CNG trucks needing          

specialized designs, thus posing constraints on        

transporting large volumes and discouraging              

the emergence of new entrepreneurs. As for biomethane, 

this renewable energy form can be produced for 

internal consumption in remote areas and areas 

where access to gas pipelines is limited; therefore, 

encouragement of CBG production is particularly 

attractive to entrepreneurs keen on investing in 

service stations remote from gas pipeline routes.

 3. As for the viability of using natural gas to 

replace various fuels in terms of consumption volumes:

  • Industries:	These have been principal consumers 

of natural gas (power generators, manufacturers of 

chemicals and non-metals). It was found that when 

natural gas replaces coal in these industries, those 

with the highest viability are the non-metallic group, 

followed by the paper manufacturing group and 

the food and beverage group. When natural gas 

รูปที่ 1 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ (ที่มา : บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน), 2555)

Figure 1: Gas separation processes (Source: PTT Plc, 2012)
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	 	 •	กลุ่มภ�คขนส่ง	ก๊าซธรรมชาติจะไปทดแทนใน

กลุ่มที่ใช้แก๊สโซฮอล์ และ LPG 

  • ภ�คครวัเรอืน	การปรบัเปลีย่นเชือ้เพลงิควรมุง่เป้า 

ไปท่ีทดแทน LPG ในสว่นของก๊าซไบโอมเีทน ปรมิาณการผลติ 

ขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ โดยท่ีแหล่งผลิตท่ีมี

ศกัยภาพจะมาจากน้ำาเสยีภาคอุตสาหกรรม  และภาคปศสุตัว ์

โดยเมื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน หากรัฐต้องการ       

ส่งเสริมก๊าซไบโอมีเทน (CBG) ควรมีราคาอยู่ที่ 20 บาทต่อ

กโิลกรมัไบโอมเีทน จึงจะสามารถจูงใจนักลงทุนและเกดิการ

ส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4. แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงในอนาคต หากโครงสร้าง

ราคาเชื้อเพลิงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ ผู้ใช้

น้ำามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงความร้อน

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม อาจมีความคุม้คา่ในการเปลีย่น 

มาใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงความร้อนแทนได้ 

เนื่องจากต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติเหลวมีแนวโน้มราคา   

ต่ำากวา่เชือ้เพลงิท้ังสองชนิดตัง้แตปี่ 2562 และสว่นต่างราคา

จะย่ิงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 2580 อย่างไรก็ตามจะมี

ต้นทุนเพ่ิมเติมในส่วนของถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG 

storage) และในสว่นของระบบการเปลีย่นของเหลวเป็นกา๊ซ 

(regasification) ด้วย สำาหรับถ่านหิน เน่ืองจากแนวโน้ม

ราคาถ่านหินท่ีค่อนข้างคงตัว และยังมีราคาต่ำากว่าราคา  

กา๊ซธรรมชาตเิหลวอยู่มาก ภาครฐัควรมมีาตรการกระตุน้หรอื 

มาตรการบังคบัทางกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ใชใ้นกลุม่น้ีเปลีย่นมาใช ้

เชื้อเพลิงความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 5. ปัจจัยหลกัท่ีสง่ผลให้ผู้ประกอบการตดัสนิใจเปลีย่น

มาใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน  

เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงเดิมน้ัน คือ ต้นทุนและความคุ้มค่า  

โดยกลุ่มท่ีมีความสนใจในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมากท่ีสุดคือ 

ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือภาคขนส่งทางเรือ เนื่องจาก

มาตรการการบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(International Maritime Organization: IMO) ท่ีให้       

เรือทุกลำาในโลกลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ (S) หรือกำามะถัน

จากปัจจุบัน 3.5% ให้เหลือ 0.5% โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนในภาคครัวเรือนมีความสนใจ

น้อยท่ีสุดเน่ืองจากไม่รู้จักเชื้อเพลิงท้ัง 3 ชนิด จึงไม่มั่นใจ      

ในเรื่องของความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไฟฟ้า

ในชีวิตประจำาวัน และแนวโน้มในอนาคตก็มีความประสงค์

จะใช้ไฟฟ้าต่อไป

 6. ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริม

การนำาก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน   

มาใช้ทดแทนน้ำามันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง่ และภาคครวัเรอืน น้ัน พบวา่ 

replaces fuel oil, those with the highest viability are 

the chemicals and food and beverage groups.

  • Transport: Here natural gas replaces        

gasohol and LPG.

  •	Household:	Here fuel switch should target 

LPG; for biomethane, its production is subject to     

the biogas volume produced. High-potential sources 

are waste water (effluents) of industrial and animal     

husbandry sectors. As for investment cost-effectiveness, 

should the public sector wish to promote CBG,        

the price should be about 20 baht per kilogram of    

biomethane in order to attract investors and truly 

encourage commercial promotion.

 4. Fuel price outlook: Unless the fuel price structure 

undergoes significant change, users of fuel oil and 

LPG for fuel, especially in the industrial sector, may 

find it worth switching to LNG because LNG costs 

have been on a lower price trend than fuel oil and 

LPG since 2019, and the price gap will widen further 

until 2037. Still, LNG would call for additional             

investment in its storage and regasification systems. 

As for coal, because its prices tend to stabilize at 

prices much lower than LNG prices, the public sector 

should offer stimulus or legal measures to induce users 

in this group to switch to greener heating fuels.

 5. The main reasons for entrepreneurs’ switch 

to natural gas, LNG, and biomethane from           

conventional fuels are costs and cost-effectiveness. 

The group with the most interest in fuel switching is 

the industrial sector, followed by the marine          

transport sector, since the current International        

Maritime Organization (IMO) measures require all 

ships worldwide to lower their sulfur emission from 

3.5% to 0.5%, with effect from January 1, 2020.          

The household sector has shown the least interest 

in fuel switching, since it hardly knows all three fuels 

and thus is unsure about their safety; the bulk of 

fuel use here is for everyday electrical purposes, 

which is expected to continue in future.

 6. Concerning the economic effectiveness of 

the promotion of natural gas, LNG, and biomethane 

application in place of fuel oil, coal, and LPG in 

the industrial, transport, and household sectors:
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  • ภ�คอุตส�หกรรม	ควรสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ

(NG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในภาคอุตสาหกรรม

นอกแนวท่อก๊าซทดแทนเชื้อเพลิงเดิมของโรงงาน โดย

การขนส่ง LNG มีความคุ้มค่า เนื่องจากการขนส่งรูปแบบ

ของเหลวสามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก จากการศึกษา      

พบวา่ราคาขายปลกี NG และ LNG จะมีความคุม้คา่เมือ่ขนสง่ 

ภายในระยะทาง 50 กโิลเมตร จากศนูย์กลางการกระจายกา๊ซ 

ในส่วนของการนำา CBG มาทดแทนเชื้อเพลิงความร้อน      

หากโรงงานอุตสาหกรรมใดต้องการเชื้อเพลิงความร้อนและ  

มีวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพก็จะใช้ก๊าซชีวภาพเป็น       

เชือ้เพลงิความรอ้นโดยตรงมากกวา่ ยกเวน้โรงงานอุตสาหกรรม 

ในบางกลุม่ท่ีตอ้งการเชือ้เพลงิท่ีมคีวามสะอาด กอ็าจมคีวาม

ต้องการใช้ CBG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยหากระยะทาง 

การขนส่งไม่ไกลมาก ก็อาจมีส่วนต่างราคาเชื้อเพลิงที่คุ้มค่า

ต่อการลงทุน โดยประมาณการความคุ้มค่าเมื่อขนส่งภายใน 

ระยะทาง 35 กิโลเมตร

 

รูปที่ 2 รูปแบบธุรกิจการนำาก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อก๊าซมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซ

Figure 2: Business model for application of piped gas to the industrial sector beyond gas pipeline routes

 

รูปที่ 3 รูปแบบธุรกิจการนำาก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซ

Figure 3: Business model for application of LNG to the industrial sector beyond gas pipeline routes
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	 	 •	Industrial	sector:	We should promote             

the use of natural gas (NG) and LNG further away 

from gas pipeline routes, replacing conventional 

fuels in plants. LNG transport justifies the investment 

with the bulk volume of liquid fuel transport. Our 

study found that the retail prices of NG and LNG 

provide cost-effectiveness within 50 kilometers of 

transport distance from the gas distribution center. 

As for replacement of heating fuels with CBG, plants           

requiring heating fuels and those having access           

to biogas raw materials tend to run on biogas as 

direct heating fuels. An exception is those plants 

that need clean fuels, which could require CBG. If 

the transport distance is not excessive, the price 

gap could justify the investment; cost-effectiveness 

is for transport within 35 kilometers.
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รูปที่ 4 รูปแบบธุรกิจการนำาไบโอมีเทนมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซ

Figure 4: Business model for application of biomethane to the industrial sector beyond gas pipeline routes

	 	 •	ภ�คขนส่ง	

   ท�งบก ควรสง่เสรมิการใชง้านในสถานีก๊าซธรรมชาต ิ

นอกแนวท่อเน่ืองจากการการขนส่งก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ

ของเหลวมีความคุ้มค่าในเชิงปริมาณเมื่อเทียบกับการขนส่ง

ในรูปแบบก๊าซ โดยอาจมีความเป็นไปได้ในการใช้งาน            

2 รปูแบบ คือ การขนสง่ LNG ไปยังสถานีกา๊ซเพ่ือเตมิให้กบั 

รถบรรทุกที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือขนส่ง LNG 

ไปยังสถานีก๊าซเพ่ือแปลงเป็นก๊าซธรรมชาติเพ่ือเติมให้กับ

รถยนต์หรือรถบรรทุก NGV ต่อไป สำาหรับในกรณีของ

การนำา CBG มาใชใ้นภาคขนสง่กม็แีนวโน้มจะมคีวามคุม้คา่

แต่ไบโอมีเทนผลิตจะต้องผลิตมาจากวัตถุดิบประเภทน้ำาเสีย

ของเสียหรือมูลสัตว์เท่านั้น เนื่องจากไม่มีต้นทุนของวัตถุดิบ 

 

รูปที่ 5 รูปแบบธุรกิจการนำาก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ในภาคขนส่ง กรณีใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง

Figure 5: Business model for application of LNG to the transport sector (direct LNG combustion)
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  • Transport sector: 

   Land	transport: We should promote          

application of these fuels for natural gas stations 

located beyond gas pipeline routes, since liquid 

transport is more economic in volume than gaseous 

transport. Two modes are possible. First, LNG         

transport to natural gas stations to directly refuel 

LNG-fired trucks; second, LNG transport to natural 

gas stations for conversion to natural gas to refuel 

vehicles or NGV trucks. Finally, the application of CBG 

in the transport sector looks promising; however, 

such biomethane must be derived from waste         

water, waste, or animal excretion, since these carry 

no costs.
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รูปที่ 6 รูปแบบธุรกิจการนำาก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ในภาคขนส่ง กรณีแปลง LNG เป็น NGV/CNG

Figure 6: Business model for application of LNG to the transport sector (LNG conversion to NGV/CNG)

 

รูปที่ 7 รูปแบบธุรกิจการนำาไบโอมีเทนมาใช้ในภาคขนส่งเพื่อเติมให้กับรถยนต์หรือรถบรรทุก NGV

Figure 7: Business model for application of biomethane to the transport sector for refueling vehicles or NGV trucks

   ท�งน้ำ�	(เรอืเดนิสมทุร) ยังไมค่อ่ยมคีวามเป็นไปได ้

ในการดำาเนินธุรกิจน้ีในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากแนวโน้ม

ปรมิาณความตอ้งการเชือ้เพลงิ LNG ในประเทศเพ่ือทดแทน

น้ำามันเตาในกลุ่มน้ี ยังไม่ได้มีมากเม่ือเทียบกับผู้ใช้ในภาค

อุตสาหกรรมและในภาคขนสง่ทางบก นอกจากน้ี เรอืเดนิสมทุร 

ก็มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงน้ำามันเตาผสมกับน้ำามันดีเซล

เพ่ือลดปรมิาณซลัเฟอรไ์ด ้หรอืหากมกีารปรบัเปลีย่นเชือ้เพลงิ

เป็น LNG ก็ยังมีโอกาสเลือกแหล่งเติมเชื้อเพลิง LNG ได้

หลายประเทศ ทำาให้การดำาเนินธุรกิจให้บริการ LNG กับ      

เรือเดินสมุทรมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูง 

  •	ภ�คครวัเรอืน	น่าจะยังไมม่คีวามคุม้คา่ เนือ่งจาก 

หากนำาก๊าซธรรมชาติ หรือ LNG มาอัดลงถังแทนการใช้      

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (กา๊ซหุงตม้) จะมคีวามยุ่งยากในเชงิเทคนิค 

และความปลอดภัยและยังมีต้นทุนในการเปลีย่นถงักา๊ซหุงต้ม

เดิมเป็นถังก๊าซธรรมชาติรูปแบบใหม่ และถึงแม้จะมีความ

เป็นไปไดใ้นการนำา LNG มาใชใ้นหมูบ้่านจัดสรร แตป่รมิาณ

การใชใ้นภาคครวัเรอืนกยั็งไมม่ากพอท่ีจะทำาให้เกดิความคุม้คา่ 

ในการกอ่สรา้งคลงัเกบ็และระบบท่อกา๊ซ (Storage and pipeline 

system) ภายในหมูบ่า้นจดัสรรได ้ดงันัน้จงึนา่จะยงัไมค่อ่ยม ี

ความเป็นไปได้ในการดำาเนินธุรกิจนี้ในอนาคตอันใกล้
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   Marine transport: For the foreseeable future 

the prospect is quite poor, since the domestic        

demand for LNG to replace fuel oil is still negligible 

in comparison with users of the industrial and land 

transport sectors. What is more, marine vessels do 

have an option of using fuel oil blended with diesel 

in order to lower their sulfur emission; even worse, 

should LNG indeed replace former fuels, such          

vessels could choose LNG refueling sources in many 

countries, thus making the LNG business with this 

subsector highly risky.

  •	Household	sector: The prospect here is rather 

bleak, since the bottling of natural gas or LNG in 

cylinders is more technically complicated and less 

safe than traditional LPG; also, there are costs for 

switching from conventional LPG cylinders to new 

natural gas tanks. While the idea may find greater 

viability in housing estates, the consumption volume 

is hardly justifiable for the construction of storage and 

pipeline systems within such estates. In short, for          

the foreseeable future this business appears infeasible.
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบาย แผน 
และมาตรการที่อนุมัติ โดย กพช. และ กบง.
Outcome	of	performance	monitoring	and	evaluation	against	
NEPC-approved	and	CEPA-approved	policies,	plans,	and	measures

 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำาเนิน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำาเนนิงานตามนโยบาย 

แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง. ซึ่งมีการ

ตดิตามผลการดำาเนินงานตามมตขิองคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) และคณะกรรมการบรหิารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 โดย กพช.   

มีจำานวนท้ังหมด 239 มติ สามารถดำาเนินการแล้วเสร็จ 

จำานวน 239 มติ และ กบง. มีจำานวนท้ังหมด 465 มติ 

สามารถดำาเนินการแลว้เสรจ็ จำานวน 461 มต ิและอยู่ระหวา่ง 

ดำาเนินการ จำานวน 4 มต ิและมกีารประเมนิผลการดำาเนินงาน 

นโยบ�ย แผนและม�ตรก�ร 

 โดยมผีลการประเมินดชันีชีว้ดั Thailand Energy Trilemma 

Index ประจำาปี 2561 พบวา่ ภาพรวมดา้นพลงังานของประเทศ 

มคีะแนนเฉลีย่ 3.42 คะแนน โดยดา้นความมัน่คง มีคะแนน 

4.12 คะแนน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของโครงข่ายระบบสายส่งและสายจำาหน่ายไฟฟ้าทำาให้        

ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ลดการใช้เชื้อเพลิงท่ี   

ไม่จำาเป็น และมีการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน       

มาใช้ในการผลิตพลังงานในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ด้านความ

มั่งคั่ง มีคะแนน 3.08 คะแนน ซึ่งลดลง เนื่องจากประเทศ

ปรับลดการใช้เงินในการอุดหนุนราคาพลังงาน และผลักดัน

นโยบายการเปิดเสรีพลังงานมากขึ้น และด้านความย่ังยืน        

มีคะแนน 2.98 คะแนน ซึ่งลดลง เนื่องจากประเทศมีการ

สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนทำาให้สัดส่วนพลังงาน

ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

รูปที่ 1 ดัชนีชี้วัด TETI ประจำาปี 2561

Figure 1: Thailand’s TETI index (2018)
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Figure 2: Thailand’s TETI index (2013 - 2018)

 EPPO has conducted a project on performance          

monitoring and evaluation against NEPC-approved 

and CEPA-approved policies, plans, and measures 

for 2013 - 2018. All 239 NEPC resolutions and 461 

out of 465 CEPA resolutions were successfully           

implemented; work on four CEPA resolutions is in 

progress. 

 Evaluation of the Thailand Energy Trilemma Index 

for 2018 found that the overall national index          

averaged 3.42. For security, Thailand scored 4.12,     

a higher than in 2017 due to the greater efficiency 

of the transmission and distribution networks, which 

lowered power losses, in turn trimming non-essential 

consumption, and due to the greater development 

of RE for domestic energy production. For economics, 

it scored 3.08, a lower than in 2017 due to               

Thailand’s trimming of energy price subsidies and 

greater push for energy liberalization. For sustainability, 

it scored 2.98, a lower due to its subsidies for             

RE development, thus hiking the proportion of          

domestic RE.



76 รายงานประจำาปี 2562
Annual Report 2019 

 นอกจากนี้ สนพ. ได้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลมติ 

กพช. และ กบง. เพ่ืออำานวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูล

ของประชาชนได้มากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ

สืบค้นได้ 2 ช่องทาง คือ www.eppome.com และ App 

EPPOME ซึ่งสามารถติดตั้งได้จาก Google Play Store 

คณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 6 ประเทศ 
Regional	Power	Trade	Coordination	Committee:	RPTCC

รูปที่ 3 เวปแอปพลิเคชัน p
web application

รูปที่ 4 ดาวน์โหลด App EPPOME u
Download App EPPOME

 คณะกรรมการประสานงานการซือ้ขายไฟฟ้าในอนุภูมภิาค 

ลุ่มแม่น้ำาโขง (Regional Power Trade Coordination 

Committee: RPTCC) ได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงว่าด้วยการ

ซื้อขายไฟฟ้า และการสร้างเครือข่ายสายส่งระหว่างรัฐบาล 

6 ประเทศลุ่มน้ำาโขง (Inter-Governmental Agreement: 

IGA) เพ่ือจัดทำาข้อตกลงปฏิบัติการทางเทคนิคการซื้อขาย

ไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง (Regional Power Trade 

Operating Agreement: PTOA) และกำาหนดกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้า   

โดยในปี 2562 มีการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน ดังนี้ 

 1. การประชุมคณะกรรมการประสานงานการซ้ือขาย

ไฟฟ้าระหวา่งประเทศสมาชกิในอนุภูมิภาคลุม่น้ำาโขง ครัง้ท่ี 25 

 In addition, to ease public access EPPO has 

developed search systems for NEPC and CEPA         

resolutions. Users may access either www.eppome.

com or the EPPOME application, available at    

Google Play Store.

 The Regional Power Trade Coordination          

Committee (RPTCC) was establ ished under                

the Inter-Governmental Agreement (IGA) on Regional 

Power Trade and Interconnection to prepare               

the Regional Power Trade Operating Agreement (PTOA) 

and define the rules, procedures, and criteria for 

power trade and interconnection. In 2019, progress 

of the implementation included:

 1. The 25th Regional Power Trade Coordination 

Committee Meeting (RPTCC - 25) was held on 

March 20 - 22, 2019, in Bangkok, Thailand. Progress 

of the implementation is summarized below.
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ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย มีสาระสำาคัญดังนี้

  1.1 ผลการดำาเนินงานคณะทำางาน Working Group 

on Performance Standard and Grid Code (WGPG) 

ประกอบด้วย

   (1) การจัดทำา GMS Power Master Plan 

เป็นการพิจารณาจัดทำาแผนกำาลงัผลติของภูมภิาคการสง่จ่าย

กำาลังไฟฟ้าระหว่างประเทศ และการจัดอันดับโครงการ

ก่อสร้างระบบส่งเชื่อมโยง 

   (2) การจัดทำา Pre-Feasibility Studies :       

Future Interconnections โดยโครงการที่กำาลังพิจารณาคือ

สายส่งเชื่อมโยง 500 kV BANHAT-Stung TRENG ระหว่าง 

EDL กับ EDC 

   (3) การนำาเสนอ “Draft Grid Code Summary 

and Comment Matrix” 

   (4) การนำาเสนอ “Strategic Planning” และ 

“Gap Assessment” ซึง่เป็นการสรปุเน้ือหาของ Grid Code 

พร้อมท้ังเสริมข้อแนะนำาว่าต้องมีการดำาเนินการ/เตรียมตัว

ด้�นใดบ้�ง 

   ท้ังน้ีการดำาเนินการในระยะต่อไปจะเป็นการ

ขยายการดำาเนินการของคณะทำางานและเปลี่ยนชื่อเป็น      

คณะทำางาน Working Group on Strategic Planning & 

Operation (WGPO) โดยจะเน้นในด้านการ Operation    

ให้สอดคลอ้งกบั GMS Grid Code และการวางแผนระบบสง่ 

เพื่อให้เกิดการซื้อขายภายในภูมิภาค

  1.2 ผลการดำาเนินงานคณะทำางาน Working Group 

on Regulatory Issues (WGRI) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำา 

หลกัการของคา่ผ่านระบบสง่ (Methodology for Wheeling 

Charges หรือ MWC)

 2. การประชุมคณะกรรมการประสานงานการซ้ือขาย

ไฟฟ้าระหวา่งประเทศสมาชกิในอนุภูมิภาคลุม่น้ำาโขง ครัง้ท่ี 26 

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงฮานอย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  ท่ีประชมุไดม้มีตใิห้การพัฒนาระบบการซือ้ขายไฟฟ้า 

ของ 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และ กัมพูชา จากระบบ 

Trilateral เป็นระบบ Multilateral ให้เป็นมาตรฐานในการ 

ซื้อขายระหว่างประเทศ เพ่ือนำามาพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้า

ระหวา่งประเทศสมาชกิในอนุภูมภิาคลุม่น้ำาโขงให้มปีระสทิธิภาพ 

ในระยะต่อไป

  1.1 Work ing Group on Per formance           

Standards and Grid Codes (WGPG): Progress of        

the implementation included:  

   (1) Development of a GMS Power   

Master Plan to map out the capacity of regional 

generation and intra-transmission capacity and rank 

projects on interconnection system construction

   (2) Preparation of pre-feasibility studies: 

Future interconnections. The project under               

consideration is the 500-kV BANHAT-Stung TRENG 

interconnection between EDL and EDC

   (3) Presentation of a “Draft Grid Code 

Summary and Comment Matrix” 

   (4) Presentation of a “Strategic Planning” 

and “Gap Assessment” segment, which summarizes 

the contents of the Grid Code together with         

recommendations on the areas needed to be       

prepared or implemented. 

   Due to the expansion of implementation 

under the next phase, WGPG will be renamed        

the Working Group on Strategic Planning & Operation 

(WGPO) as future emphasis will be on operation 

aligning with the GMS Grid Code and transmission 

system plan to promote power trade in the region.

  1.2 Working Group on Regulatory Issues 

(WGRI): WGRI is preparing methodology for wheeling 

charges (MWC).

 2. The 26th Regional Power Trade Coordination 

Committee Meeting (RPTCC - 26) was held on          

November 25 - 27, 2019, in Hanoi, Vietnam. 

  The meeting resolved to develop a trilateral 

power trading system of Lao PDR, Thailand, and 

Malaysia into a multilateral system, a standard form 

of international power trading to be adopted in       

the development of power trade of the members 

of the Greater Mekong Sub-region (GMS) for more 

efficiency in future development.
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คณะทำางาน ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) 
ASEAN	Power	Grid	Consultative	Committee	(APGCC)

 ASEAN Power Grid Consultative Committee 

(APGCC) เป็นคณะทำางานภายใต้ Heads of ASEAN 

Power Utilities/Authorities (HAPUA) มีหน้าที่ในการจัดทำา

แผนปฏิบัติการสำาหรับการพัฒนา ASEAN Power Grid 

(APG) ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง

โครงข่ายระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

และศึกษาแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าในระยะยาวของ

ประเทศในกลุม่อาเซยีน โดยประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ

ท่ีอยู่ภายใต ้APGCC ซึง่มสีำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

(สนพ.) เป็นผู้แทนในฐานะตัวแทน ภาครัฐ และมีการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทนในฐานะตัวแทน

กจิการสาธารณปูโภคดา้นไฟฟ้า (Utility) โดยในปี 2561 - 2562 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลงังานไดร้บัมอบหมาย 

ให้เป็นประธาน APGCC โดยในปี 2562 มีความก้าวหน้า

ของการดำาเนินงานโครงการศกึษาภายใตค้วามรว่มมอื HAPUA 

และ APGCC ดังนี้

 1. การศึกษาการจัดตั้งสถาบัน ASEAN Power Grid 

Generation and Transmission Planning (AGTP) และ 

ASEAN Power Grid Transmission System Operator 

(ATSO) โดย Economic Research Institute for ASEAN 

and East Asia (ERIA) เพ่ือกำาหนดรูปแบบและขอบเขต       

การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนระบบผลิตและระบบส่ง และ  

การควบคุมระบบส่งไฟฟ้าของอาเซียน ซึ่งในการประชุม        

The 34th Meeting of HAPUA Council and Its Associated 

Meetings ระหว่างวันท่ี 25 - 30 พฤศจิกายน 2561          

ณ ประเทศฟิลปิปินส ์ท่ีประชมุมมีตเิห็นชอบในหลกัการตาม

ผลการศึกษาดังกล่าว โดยในระยะแรกจะมีการดำาเนินงาน

ตามแผนการดำาเนินงาน Implementation Plan คอื การจัดทำา 

ร่างข้อตกลง (Enabling Agreement) ระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน

 The ASEAN Power Grid Consultative Committee 

(APGCC) is a working group under the Heads of 

ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA). It is             

responsible for the formulation of operating plans 

for the development of the ASEAN Power Grid 

(APG) and conducting a feasibility study on power 

network connectivity of each country in the ASEAN 

region, together with a study on the long-term 

power capacity enhancement of ASEAN members. 

Thailand is a member of the APGCC with EPPO 

serving as a delegate of the public sector and         

EGAT as a delegate of the power utility sector.         

In 2018 - 2019, the EPPO Director-General was         

appointed Chairman of APGCC. Progress of           

the implementation of the projects under HAPUA 

and APGCC cooperation in 2019 are as follows. 

 1. A study on the establishment of the ASEAN 

Generation and Transmission System Planning             

Institution (AGTP) and ASEAN Transmission System 

Operators Institution (ATSO) by the Economic           

Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) to 

define the structure and scope for the establishment 

of unit for ASEAN generation/ transmission and        

control system planning: The 34th Meeting of HAPUA 

Council and Its Associated Meetings, held on          

November 25 - 30, 2019, in the Philippines, approved 

the pr incip les studied. The f i r s t phase of                          

the implementation will be the preparation of a draft 

Enabling Agreement between the ASEAN member 

states as specified in the Implementation plan. 
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 2. การศึกษา Feasibility Study on ASEAN Multilateral 

Power Trade โดย International Energy Agency (IEA) 

เพ่ือกำาหนดรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าในระดับพหุภาคีท่ี          

เหมาะสมสำาหรบักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่ในการประชมุ 

The 37th of ASEAN Ministers on Energy Meeting 

(AMEM) ระหวา่งวนัท่ี 2 - 6 กนัยายน 2562 ณ ประเทศไทย 

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการศึกษา Feasibility Study on 

ASEAN Multilateral Power Trade ของ International 

Energy Agency (IEA)

 3. การศกึษา ASEAN Interconnection Master Plan 

Study III (AIMS-III) โดย ASEAN Center for Energy (ACE) 

เพ่ือพัฒนาแผนเชือ่มโยงระบบโครงขา่ยไฟฟ้าในกลุม่ประเทศ

สมาชิกอาเซียนระยะท่ี 3 ให้สอดรับกับปริมาณพลังงาน

หมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นในระบบไฟฟ้า และรองรับการซื้อขาย

ไฟฟ้าในระดับพหุภาคีในอนาคต ได้มีการจัดประชุม ดังนี้

  3.1 Internal Kick Off ในวันที่ 25 เมษายน 2562 

ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการหารือถึงแผน      

การทำางาน วิธีและการเลือกแบบจำาลอง (Model) และ        

ข้อกำาหนดด้านการรวบรวมข้อมูล

  3.2 Preliminary Meeting ในวันที่ 20 พฤษภาคม 

2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ได้มีการหารือถึง

กระบวนการและวิธีดำาเนินการดำาเนินงานของการศึกษาน้ี 

รวมทั้งขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากประเทศสมาชิก 

  3.3 Interim Meeting (คู่ขนานไปกับการประชุม 

the HAPUA Council/HAPUA Working Group Meeting) 

โดย ACE รายงานความก้าวหน้าของโครงการและรวบรวม

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนำามาปรับปรุง

การดำาเนินงานต่อไป

  3.4 Final Draft Meeting คาดว่าจะมีการประชุม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเสนอต่อท่ีประชุม HAPUA 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

 2. The Feasibility Study on ASEAN Multilateral 

Power Trade by the International Energy Agency (IEA) 

to define an appropriate structure for multilateral 

power trade for ASEAN members: At the 37th ASEAN 

Ministers on Energy Meeting (AMEM) on September 

2 - 6, 2019, in Thailand, the meeting acknowledged 

the results of the Feasibility Study on ASEAN            

Multilateral Power Trade, conducted by IEA.

 3. The ASEAN Interconnection Master Plan 

Study III (AIMS-III) by the ASEAN Center for Energy 

(ACE) on the development of ASEAN power network        

connectivity Phase 3, to cope with the increasing 

renewable energy in the power system and future 

multilateral power trade: Related meetings held   

included:

  3.1 Internal Kick-Off on April 25, 2019, in Bali, 

Indonesia: The meeting discussed the work plan, 

procedure, model selection, and requirements for 

data collection

  3.2 The Preliminary Meeting on May 20, 2019, 

in Danang, Vietnam: The meeting discussed the process 

and methodology for the study, as well as steps for 

data collection from member states

  3.3 The Interim Meeting (back-to-back         

with the HAPUA Council/HAPUA Working Group 

Meeting): ACE reported the progress of the project. 

Recommendations and suggestions from the meeting 

will be applied to improve future implementation

  3.4 The Final Draft Meeting is expected in 

February 2020 before presentation to a HAPUA 

meeting for endorsement. 
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การประชุมคณะทำางานสาขาย่อย เรื่องการวางแผนและนโยบายระดับภูมิภาค 
ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์
18th	Meeting	of	the	ASEAN	Regional	Energy	Policy	and	Planning	Sub-Sector	Network
(REPP-SSSN)	in	Singapore

 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะผู้แทน       

หน่ึงในผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำางาน  

สาขาย่อย เรื่องการวางแผนและนโยบายระดับภูมิภาค        

ครัง้ท่ี 18 และการประชมุอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งระหวา่งวนัท่ี 28 - 29 

พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้มีผู้แทนจาก

สมาชกิ 7 ประเทศของกลุม่ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ย 

บรูไนดารุสซาลาม ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

และเวียดนาม มาประชุมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พิจารณาแผนงานของคณะทำางานตา่งๆ และความรบัผิดชอบ

ในแต่ละประเทศ และสรุปผลการดำาเนินงานของ APAEC 

ในเฟสที่ 1 (2016 - 2020) และพิจารณาแผนของเฟสที่ 2 

(2021 - 2025) เพ่ือนำาไปสู่การรับรองในท่ีประชุมรัฐมนตรี

พลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมี

สรุปการประชุมดังนี้ 

 1. การนำาเสนอ Theme ของ APAEC เฟสท่ี 2        

(2021 - 2025) ซึง่ประเทศบรไูนดารสุซาลาม เสนอ Theme: 

Enhancing Energy Connectivity and Resilience in 

ASEAN towards Energy Security, Accessibility,        

Affordability and Sustainability for All และประเทศไทย 

เสนอ Theme: Fostering (or other appropriate word) 

Energy Transition and Market Integration in ASEAN 

for Sustainability and Inclusive Growth ท้ังน้ีในการ

ประชุม ASEAN Ministers on Energy Meeting and          

Associated Meetings (AMEM) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่     

2 - 6 กันยายน 2562 ณ ประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบ 

Theme ของ APAEC เฟสที ่2 (2021 - 2025) ของประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม คือ Enhancing Energy Connectivity 

and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy 

Security, Accessibility and Sustainability for All)

 EPPO, as a delegate of Thailand, attended              

the 18th Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector 

Network (REPP-SSN) and Associated Meeting during 

May 28 - 29, 2019, in Singapore. The meeting,              

attended by delegates from seven ASEAN member 

states, namely Brunei, Laos, Malaysia, the Philippines, 

Singapore, Thailand, and Vietnam, considered          

the work plan of each sub-sector network and         

responsibility of each member state, summarized        

the progress of implementation under APAEC Phase 1 

(2016 - 2020), and considered the plan for APAEC 

Phase 2 (2021 - 2025), to be presented to the 37th 

AMEM in Thailand for endorsement. The summaries 

of the meeting are as follows. 

 1. Presentation of themes for APAEC Phase 2 

(2021 - 2025), proposed by Brunei - “Enhancing 

Energy Connectivity and Resilience in ASEAN           

towards Energy Security, Accessibility, Affordability 

and Sustainability for All”; and Thailand - “Fostering 

Energy Transition and Market Integration in ASEAN 

for Sustainability and Inclusive Growth”. 37th AMEM 

on September 2 - 6, 2019, in Thailand selected    

Brunei’s theme of “Enhancing Energy Connectivity 

and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy 

Security, Accessibility and Sustainability for All” 

APAEC Phase 2 (2021 - 2025). 
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 2. รายงานความก้าวหน้า และแผนการดำาเนินการ       

ในอนาคตของกลยุทธ์มุ่งเน้นประสทิธิผล (Outcome-based 

Strategies: OBS) ด้านพลังงานในอาเซียน ประกอบด้วย          

7 ด้าน ได้แก่ ASEAN Power Grid, Trans ASEAN Gas 

Pipeline, Coal & Clean Coal Technology, Energy 

Efficiency & Conservation, Renewable Energy,          

Regional Energy Policy & Planning และ Civilian             

Nuclear Energy โดยประเทศไทยรบัผิดชอบในดา้น Energy 

Efficiency and Conservation (EE&C) โดยรายงานผล 

การจัดทำามาตรฐานด้านเครื่องปรับอากาศ ISO 16358 และ

แผนงานนโยบายในภูมิภาคด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์พลังงาน 

 3. รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซยีน กบัประเทศต่างๆ โดย สนพ. 

ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้รายงานความร่วมมือระหว่าง 

กลุ่มประชาคมอาเซียน กับประเทศออสเตรเลีย ดังนี้

  3.1 การจัดประชมุเชงิปฏิบัตกิารในหัวขอ้ Feasibility 

Study for ASEAN Multilateral Power Trade จำานวน         

3 ครั้ง ประกอบด้วย

   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 

ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย ท่ีประชุมนำาเสนอ       

ผลการศกึษาดา้นการคา้พลงังานแบบพหุภาคใีนแตล่ะประเทศ 

ท้ังในกลุม่ประเทศอาเซยีน และภูมภิาคตา่งๆ เชน่ อเมรกิาเหนือ 

สหภาพยุโรป เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

   ครัง้ท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 20 - 21 กมุภาพันธ์ 2562 

ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ท่ีประชุมได้มุ่งเน้น          

การศกึษาถงึความเป็นไปไดข้องการคา้พลงังานแบบพหุภาคี

โดยมุง่เน้นหารอืกับทางผู้กำากบั (Regulator) ในภูมภิาคตา่งๆ 

   ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 24 เมษายน 2562 ณ เมืองบาหล ี

ประเทศอินโดนิเซีย ท่ีประชุมได้พิจารณาและจัดทำารายงาน

สรปุของผลการศกึษาในหัวขอ้ Feasibility Study for ASEAN 

Multilateral Power Trade เพื่อนำาเสนอในงาน 37th SOME 

ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยต่อไป 

  3.2 การเข้าหารือทวิภาคีระหว่างเอกอัครราชทูต

ประเทศออสเตรเลียประจำาประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน โดยมีประเด็นหารือด้านการส่งเสริม      

ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย  

โดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลงังานลม พลงังานน้ำา และพลงังานชวีภาพ รวมท้ังสง่เสรมิ 

ด้านเทคโนโลยีด้านการกักเก็บพลังงาน

 2. The report on the progress and future                

implementation of the Outcome-based Strategies 

(OBS) of the ASEAN energy sector covering seven 

areas: ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline, 

Coal & Clean Coal Technology, Energy Efficiency & 

Conservation, Renewable Energy, Regional Energy 

Policy & Planning, and Civilian Nuclear Energy.     

Thailand, which is responsible for the Energy            

Efficiency and Conservation (EE&C), reported          

progress on the development of an air conditioner 

standard (ISO 16358) and regional policy planning 

in areas related to energy conservation. 

 3. The report on the progress of international 

cooperation of ASEAN members with other countries. 

EPPO, as a focal point of Thailand, informed           

the meeting on the following progress of cooperation 

between ASEAN and Australia. 

  3.1 Three Workshops on the Feasibility Study 

for ASEAN Multilateral Power Trade 

   The first workshop, held on September 

5 - 6, 2018, in Jakarta, Indonesia: The workshop 

presented the results of the study on multilateral 

power trade of ASEAN members as well as those in 

other regions such as North America, European 

Union, South Asia, and the Middle East. 

   The second workshop, held on February 

20 - 21, 2019, in Bangkok, Thailand: The meeting         

focused on feasibility studies on multilateral power 

trade with emphasis on discussions with regulators 

in the regions. 

   The third workshop, held on April 24, 

2019, in Bali, Indonesia: The meeting considered and 

issued a summary report on the outcomes of              

the feasibility study for ASEAN Multilateral Power Trade, 

to be presented to the 37th SOME, to be held in 

Thailand. 

  3 .2 A b i la te ra l d ia logue between                   

the Ambassador of Australia to Thailand and the Thai 

Minister of Energy on energy cooperation promotion 

between ASEAN states and Australia: In particular, 

the dialogue touched on clean energy, such as 

solar, wind, hydro and biomass, as well as energy 

storage technology promotion.
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สัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต”
Smart	Grid:	Power	Network	for	Future	Cities	Seminar

 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดงาน

สัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

เพ่ือเมืองอนาคต” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณพ์ลงังานไฟฟ้า รวมถงึความรูเ้กีย่วกับสมารท์กรดิ 

หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และความสำาคัญในการ       

ขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย   

ให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น      

ในอนาคตได้ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 11 มีนาคม 

2563 ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน 
ภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
Memorandum	of	cooperation	on	the	linkage	and	sharing	of	energy	data	
under	project	on	preparation	of	strategic	plan	and	development	design	of	
national	energy	information	center	to	accommodate	Big	Data	application	
in driving Thailand

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน เป็นประธานและสกัขพียาน 

ในพิธีลงนามความรว่มมือวา่ดว้ยการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่น

ขอ้มลูพลงังานภายใต้ “โครงการศึกษาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์

และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

เพ่ือรองรบัการใชข้อ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) ในการขบัเคลือ่น 

แผนพลังงานของประเทศไทย” ระหว่าง 7 หน่วยงานสังกัด

 From October 30, 2019, to March 11, 2020, EPPO 

staged “Smart Grid: Power Network for Future Cities” 

seminars in five regions of the country to educate 

people on electricity situations and knowledge         

of smart grids together with the importance of            

mobilizing smart-grid operation in Thailand so that 

the public may cope with looming new-age energy 

technology.

 On December 13, 2019, Mr. Sontirat Sontijirawong, 

Minister of Energy, presided over and witnessed          

the signing ceremony of a memorandum of cooperation 

on the linkage and sharing of energy data under 

an project on preparation of a strategic plan and 

development design of the national energy             

information center to accommodate Big Data        
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กระทรวงพลังงาน ได้แก่ สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กรมพัฒน�พลังง�น

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ         

กรมธุรกิจพลังงาน สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลงังาน และสำานักงานกองทุนน้ำามนัเชือ้เพลงิ เพ่ือประสาน

ความรว่มมอืในการรวบรวม เชือ่มโยง วเิคราะห์ และเผยแพร่

ข้อมูลด้านพลังงานเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วน        

อันจะมสีว่นชว่ยสง่เสรมิยกระดบัการวางแผน กำาหนดนโยบาย  

การพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ        

โดยท้ัง 7 หน่วยงานจะรับผิดชอบร่วมกันในการดำารงไว้ซึ่ง

ความสัมพันธ์ในความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือยืนยันถึง

เจตนารมณ์ของบันทึกความร่วมมือฉบับน้ี โดยท้ังเจ็ดฝ่าย       

จะร่วมกันจัดตั้งคณะทำางานขึ้นคณะหน่ึงหรือหลายคณะ    

เพ่ือกำาหนดรายละเอียดแผนงานและขอบเขตในการดำาเนินงาน 

ของแต่ละฝ่าย ให้สามารถเชื่อมโยง ประสานร่วมกันให้เกิด

การบูรณาการข้อมูลพลังงานของประเทศ

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน
“โครงการรวมพลังหาร 2” ปี 2562
Project	to	campaign	for	public	energy	saving:	Divided	by	Two,	2019

 สนพ. ได้ดำาเนิน “โครงการรวมพลังหาร 2” ได้มุ่งเน้น

การรณรงคแ์ละสือ่สารแนวคดิให้สอดคลอ้งกบัสงัคมยุคดจิิทัล 

เพ่ือสร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงาน พร้อมเสนอแนะ

ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และ        

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนมาใช้

อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและนวัตกรรมท่ีมีการใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพสูงหรือช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น พร้อมทั้ง

สร้างความรู้ความเข้าใจการประหยัดพลังงานท่ีถูกต้องไปสู่

กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยม

รับสื่อออนไลน์ พร้อมทัง้นยิมใช้นวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอได้

อย่างตรงจุด โดยมแีนวคดิแบบใหมใ่นการเลอืกใชน้วตักรรม

ในการประหยัดพลังงานและได้อำานวยความสะดวกในการ       

application in driving Thailand. Seven ministry        

agencies were involved: Office of the Permanent 

Secretary, EPPO, Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Department of Mineral 

Fuels, Department of Energy Business, Office of         

the Energy Regulatory Commission, and Office of 

the Oil Fund. These agencies are to coordinate         

the compilation, linkage, analysis, and publicity of 

energy data for common exploitation to upgrade 

the planning and policy formulation in order to 

mobilize national energy plans. All will be responsible 

for maintaining close cooperation and relations in         

fulfillment of this memorandum’s intention by          

appointing a task force or more to map out details 

about each agency’s plans and scopes of             

operation that coordinate work for national energy 

data integration.

 EPPO has supported the Divided by Two Project, 

focusing on campaigning and communicating         

ideas in synchronization with the digital society           

to forge public awareness of energy saving.               

The project also recommends alternatives for desirable 

behavioral change, improving energy efficiency, and 

switching to electrical appliances and innovative 

products with higher energy efficiency or energy 

saving. Also, the project provides education on 

proper energy-saving direct to target groups,         

particularly Gen Y the group always favorably tuned 

in to online media and open to new innovations. 
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ใชง้าน โดยอาจจะเปลีย่นแปลงวถีิการดำาเนินชวีติแตส่ามารถ

ช่วยประหยัดพลังงานได้เห็นผลด้วยการพัฒนาแคมเปญ       

ให้เหมาะกับกระแสสงัคมออนไลน์ในปัจจุบันท่ีเขา้มามบีทบาท 

มากขึน้ในเคมเปญ “นวตักรรมหาร 2 ลองเลย” ซึง่ไดร้ว่มกบั 

“หมอแล็บแพนด้า” หรือ ภาคภูมิ เดชหัสดิน ซึ่งเป็น           

Influencer ชือ่ดงัในสงัคมออนไลน์และเป็นผู้นำาทางความคดิ 

บนแฟนเพจ Facebook ชวนให้ติดตามความสนุกและ    

สอดแทรกเนือ้หาสาระท่ีทำาไดง้า่ยและประหยัดจรงิ ดว้ยการ 

แนะนำานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีอยู่รอบตัวนำามาใช้เพื่อทำาให้เกิด

ก�รประหยัดพลังง�นได้แก่

 1. Work at Home ทำางานที่บ้าน

 2. Co-Working Space การแชร์ที่ทำางานร่วมกัน

 3. VDO Conference การประชุมออนไลน์

 4. Smart Home บ้านอัจฉริยะหรือการใช้เทคโนโลยี

ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เพื่ออำานวยความสะดวก 

ให้กับผู้อยู่อาศัย

 5. Solar Rooftop พลังงานแสงอาทิตย์หรือการซื้อ  

แผงโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้าน

 6. แอปพลิเคชันเรียกรถ

 7. EV bike รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

 8. Google Map เทคโนโลยีด้านแผนที่ ช่วยวางแผน

การเดินทาง

 ด้วยรูปแบบการนำาเสนอท่ีเข้าใจง่าย จึงทำาให้เข้าถึง      

กลุม่เป้าหมายไดร้บัรูถึ้งนวตักรรมท่ีประหยัดพลงังานไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และได้กระแสการตอบรับได้เป็นอย่างดีย่ิง ท้ังจาก

สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เพจดังต่างๆ รวมถึงจากช่องทาง          

Instagram, Influencer และช่องทางเทรดดิชั่นแนลอ่ืนๆ 

เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยทำาให้การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ประสบผลการตอบรบัท่ีด ีมยีอดววิสงูสดุกวา่ 9.6 ลา้นววิ และ 

มียอด Engagements สูงมากถึง 311,508 Engagements 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “หาร 2 The Battle 

Their new ideas focus on the choice of easy-to-use 

innovations for energy saving; their lifestyles may 

somewhat alter, but the energy saved is tangible. 

To this end, a campaign has evolved to suit             

the ever-growing role of the online society.              

The “Divided by Two Innovation: Try It Now”,              

in conjunction with “Maw Lab Panda” (Mr. Pakphum 

Hasdin), a celebrated online society influencer and 

a thought leader of a Facebook fanpage, invites 

its target groups to follow fun contents, interspersed 

with contents that are simple and help people save 

by introducing innovations around them that           

contribute to energy saving:

 1. Work at Home

 2. Co-Working Space

 3. VDO Conference

 4. Smart Home (use of technological control 

of household items to ease residents’ lives)

 5. Solar Rooftop

 6. Transport-call application

 7. EV Bike

 8. Google Map

 Thanks to ultra-simple presentation, quick         

penetration to the target groups is achieved, with 

excellent responses from online media, websites, and 

popular pages including Instagram, Influencer, and 

other traditional channels. All contributed to this 

energy-saving campaign’s excellent responses, with 

over 9.6 million views and 311,508 engagements. In 

addition, a campaign entitled “Divided by Two:        

The Battle, Innovation VS Behavior” was staged on 
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นวตักรรม VS พฤตกิรรม” ขึน้ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเป็นจำานวนมาก ท้ายที่สุดการสำารวจความเห็นต่อ

โครงการพบว่า กลุ่ม Gen Y หรือกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้รับ

สื่อรณรงค์แล้ว มีความตระหนักรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน 

เพิ่มขึ้น 28.58% มีทัศนคติที่มีต่อโครงการ เพิ่มขึ้น 30.33% 

และมีการปรับพฤติกรรม เพิ่มขึ้น 19.67%

November 22, 2019, at the Samyan Mitrtown         

shopping center, which was very warmly received. 

Finally, an opinion survey on the project found that 

one target group (Gen Y) now commanded 28.58% 

greater awareness of energy saving, 30.33% more 

positive attitude about the project, and 19.67%   

behavioral adjustment.

ดาวน�โหลดแอพพลิเคชั่น
        RECALL ฟรี
Download “RECALL” application

* ในระบบ iOS ที่
 for iOS, application from

ส�องไปที่ภาพ
เพื่อรับชมวิดีโอ
Scan the picture

ภาพและเสียง
จะปรากฎขึ้น
Picture and sound will show 
on your device

* ในระบบ Android ที่
 for Android, application from
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THE ENERGiST2

by	EPPO

 สำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จัดโครงการ 

“THE ENERGiST2 by EPPO” เป็นปีท่ี 2 เพ่ือค้นหา           

คนพลังงานรุ่นใหม่ ในการร่วมกันสร้างสรรค์นโยบาย และ

ตอ่ยอดธุรกจิดา้นพลงังานไทย ผ่านกจิกรรม “Hackathon” 

ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” 

Redefine Relationship between Policy and Business 

มุ่งเน้นให้เกิดแนวคิดด้านนโยบายการอนุรักษ์พลังงานท่ีมี

ประสทิธภิาพ การสง่เสรมิธุรกจิใหม ่(Start Up) ดา้นพลงังาน 

และการนำาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ไปใช้        

ในธุรกิจต่างๆ โดยการตั้งกรอบการแข่งขันออกเป็น 2 แกน 

ไดแ้ก ่การตอ่ยอด “ธุรกจิ” ดว้ยนโยบายท่ีม ีและการตอ่ยอด 

“นโยบาย” ที่มีด้วยความเข้าใจธุรกิจ เพื่อนำาไปสู่ระบบนิเวศ

ทางดา้นพลงังานของประเทศท่ีสมบูรณแ์บบ โดยกจิกรรมของ

โครงการ มีดังนี้

กิจกรรมที่ 1 • Activity 1 : 
Challenge	Briefing	&	Team	Matching	and	Prerequisite	Training

 เป็นกิจกรรมแรกท่ีจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      

ทราบถึงภาพรวมของโครงการ รายละเอียดกิจกรรม กติกา

การแข่งขัน ตลอดจนประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 

และจัดให้มี “Team Matching” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และเลือกสมาชิก         

ร่วมทีม พร้อมกันน้ี ยังมีกิจกรรม Prerequisite Training    

เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน ในหัวข้อ Thailand         

Energy Outlook และ Thailand Energy Ecosystem : 

Past Present and Future

 EPPO managed the “THE ENERGiST2 by EPPO” 

project for a second year in search of modern 

energy personnel to contribute to novel policies and 

Thai energy business extension through Hackathon 

activities underlined by the “THAILAND ENERGY     

ECOSYSTEM: Redefine Relationship between Policy 

and Business” concept. The push was for a notion 

on an efficient policy on energy conservation,         

encouragement of energy start-ups, and application 

of ideas and conservation guidelines to various 

businesses. The contest was made up of two cores: 

business extension based on existing policies and 

policy extension with business appreciation, leading 

to a perfect national energy ecology. Below are 

the project activities.

 This first activity gave participants a project 

overview, activity details, contest rules, and            

participants’ benefit. Team Matching enabled          

participants to share their views and choose team 

members. At the same time, Prerequisite Training 

educated participants on Thailand Energy Outlook 

and Thailand Energy Ecosystem: Past Present and 

Future.
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 Hackathon activity was assigned to teams for 

solving problems and idea discussion, leading to 

constructive energy innovation policies and fostering 

new energy businesses, building on existing energy 

policies. The energy policy problems featuring seven 

trends were as follows.

 1. Electrification

 2. Decentralisation

 3. Digitisation and Big Data

 4. Decarbonisation

 5. Mobility and Transportation

 6. Smart City

 7. Circular Economy

กิจกรรมที่ 2 • Activity 2 : 
Around	the	Clock	Hackathon

 เป็นกจิกรรม “Hackathon” ท่ีให้แตล่ะทีมแกโ้จทย์ และ

ถกไอเดยี ซึง่จะนำาไปสูก่ารสรา้งสรรคน์โยบายดา้นนวตักรรม

พลังงาน และสร้างธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีต่อยอดจาก

นโยบายพลังงานท่ีมีอยู่ ประกอบด้วยโจทย์ด้านพลังงาน         

7 เทรนด์หลัก ดังนี้

 1. เทรนด์การใช้พลังงานที่จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

 2. เทรนด์การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว

 3. เทรนด์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูล บิ๊ก ดาต้า 

 4. เทรนดก์ารใชพ้ลงังานท่ีลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์

 5. เทรนด์ด้านระบบขนส่งและนวัตกรรมยานยนต์แห่ง

อนาคต

 6. เทรนด์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 7. เทรนด์เศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมที่ 3 • Activity 3 :
Incubation	Phase
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 เป็นการพัฒนาและยกระดับผู้เข้าแข่งขัน (Incubation 

Phase) โดยจัดอบรมเชงิปฏิบัตกิาร (Workshop) รว่มกบัโคช้ 

และทีมเมนเทอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานท้ังจาก

บุคลากรภายในและภายนอก สนพ. เพ่ือให้คำาแนะนำากับ        

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการกลั่นกรองแนวคิดไปสู่ภาคปฏิบัติ

กิจกรรมที่ 4 • Activity 4 : 
Final	Pitching/Perfect	Pitching

 เป็นกิจกรรมนำาเสนอไอเดียขั้นสุดท้ายในรอบ Perfect 

Pitching เพ่ือชิงชัยการเป็นผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ      

โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำาแนะนำาจากเมนเทอร์และโค้ช     

ในการกลั่นกรองแนวคิดแบบเจาะลึก เพ่ือยกระดับผู้เข้า

แข่งขัน (Incubation Phase) โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

	 1.	 ทีมชนะเลศิ	คอื	ทีม	“AltoTech”	นำ�เสนอในหัวขอ้ 

“นโยบาย 3D : Data Pipepline, Data Analytics, Demand 

Response จับ data มาชั่งกิโล สร้างประโยชน์ได้โอ้โห        

รบัเงนิกอ้นโต !” ซ่ึงเป็นการสง่เสรมิให้เกดิ EDSCO: Energy 

Data Science as a Service Company ด้วยการจัดการ

ข้อมูลด้านพลังงานโดยใช้ AI และ IoT 

 2. ทีมรองชนะเลิศ	คือ	ทีม	“Energy	Party”	นำ�เสนอ 

ในหัวข้อ “Delivery Power Purchase Agreement”         

ซึ่งเป็นการจดัตัง้ธนาคารแบตเตอรี่ เพือ่รับฝากไฟฟา้สำาหรับ

ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งระบบโซลาร์ แต่ไม่มีโหลด

การใช้ไฟฟ้าในช่วงเดียวกับการผลิต เพ่ือผลักดันให้โซลาร์

ภาคประชาชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 This phase saw participants’ development and 

upgrading through workshops alongside coaches 

and mentor teams, who were energy experts from 

EPPO and outsiders that advised contestants on 

idea scrutiny for practicality.

 The Final ideas were presented during Perfect 

Pitching, as teams vied for the grand prize and runner-up 

prize. Teams received in-depth advice from their 

mentors and coaches in a bid to upgrade their 

ideas (Incubation Phase). The results were as follows:

 1.	 The	first	prize:	Alto	Tech	team,	topic:	“3D 

Policy: Data Pipeline, Data Analytics, Demand          

Response. Weighing Data for Immense Benefit and 

Attractive Cash Reward!” The policy promoted          

EDSCO: Energy Data Science as a Service Company 

by managing energy data with AI and IoT.

 2. The runner-up: Energy Party team, topic: 

“Delivery Power Purchase Agreement”. This involved 
the formation of a battery bank for people to         
deposit electricity for households where solar systems 
are installed but have no power consumption during 
power generation. The aim was to push for continual 
expansion of public solar capacities.
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การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา 
ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
Young	Energy	Research	Showcase	(YES)	project	pitching	contest	under	
project	supporting	energy	conservation	university	research	fellowships

 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัด

โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)        

ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ

แนวคิดในการพัฒนาและทำาวิจัยด้านพลังงานให้เป็นรูปแบบ

รูปธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 ท่าน 

ร่วมคัดเลือก และตัดสินการประกวดทีมท่ีมีผลงานความ      

เป็นไปได้ในการนำาไปใช้จริง และความสามารถในการนำาไป

พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงทักษะในการนำาเสนอ      

ผลงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครท้ังสิ้น 95 ทีม จาก           

27 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 

จำานวน 8 รางวัล ดังนี้

 1.	 ร�งวลัชนะเลศิ	ไดแ้ก ่ทีม Energy Avengers จาก

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง ผลงานวจัิย 

กระเป๋าอัจฉริยะ ชาร์จไฟไร้ปลั๊ก

 2.	 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่ ทีม Synergy 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานวิจัย รีไซเคิลเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดเพอรอฟสไกท์

 EPPO staged a Young Energy Research          

Showcase (YES) project pitching contest under            

a project supporting energy conservation university 

research fellowships to support and encourage         

undergraduates to propose concrete approaches 

to energy research and development (R&D).       

Screening and judging this contest were 10 experts, 

who reviewed entries’ practicality, commercial     

practicality, and presentation skills. A total of 95 

teams from 27 colleges nationwide entered            

the contest, with eight awardees.

	 1.	 The	first	prize: Energy Avengers team from 

KMITL College of Nanotechnology, King Mongkut’s 

Institute of Technology Ladkrabang, for research on 

smart bags featuring plugless electric chargers

	 2.	 The	first	runners-up: Synergy team from          

Mahidol University, for research on recycled            

perovskite solar cells
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 3. ร�งวลัรองชนะเลศิอันดบัท่ี	2	ไดแ้ก ่ทีม TA POWER 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลงานวิจัยการลดพลังงาน

ไฟฟ้าสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กหล่อ

 4. ร�งวัลชมเชย จำ�นวน 2 ร�งวัล ได้แก่ ทีม KD 

Energy จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานวิจัย 

โปรแกรมช่วยวางแผนและระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า       

ภายในบ้านเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน   

และทีมหอมลำาดวน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    

ผลงานวิจัย การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานร่วมแสงอาทิตย์กับ

ก๊าซชีวภาพในการผลิตชาหอมแดงให้กับกลุ่มเกษตรกร 

จังหวัดศรีสะเกษ

	 5.	 ร�งวัลพิเศษ	Popular	Vote	1	ได้แก่ ทีม Energy 

Avengers จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ผลงานวิจัย กระเป๋าอัจฉริยะ ชาร์จไฟไร้ปลั๊ก

	 6.	 ร�งวัลพิเศษ	Popular	Vote	2	ได้แก่ ทีม SNRU 

BIOMASS AS A GREEN ENERGY ผลงานวิจัย การศึกษา

ประสทิธิภาพน้ำามนัไบโอดเีซลผสมกบัน้ำามันจากตน้ยางนากลัน่ 

และน้ำามันปิโตรเลียมดีเซลสำาหรับเครื่องยนต์ดีเซลทาง  

การเกษตร

	 7.	 ร�งวัลพิเศษ	Popular	Vote	3	ได้แก่ ทีม God 

like จากมหาวิทยาลัยสารคาม ผลงานวิจัย ซุปเปอร์ซีคูล

	 3.	 The	second	runners-up: TA POWER team 

from Suranaree University of Technology, for research 

on power energy reduction for cast-iron industries

 4. Special mentions: KD Energy team from 

Prince of Songkla University, for research on                

a program to assist planning and a household power 

control system for energy conservation behavioral 

promotion; Hom Lamduan team from Rajabhat        

Sisaket University, for research on the development 

of a solar dryer in conjunction with biogas for              

the production of Hom Daeng tea for Sisaket farmers

	 5.	 Popular	vote	1:	Energy Avengers team from 

KMITL College of Nanotechnology, King Mongkut’s 

Institute of Technology Ladkrabang, for research on 

smart bags featuring plugless electric chargers

	 6.	 Popular	vote	2: SNRU BIOMASS AS A GREEN 

ENERGY team, for research on an investigation of 

the efficiency of biodiesel blended with refined yang 

na (Dipterocarpus alatus Roxb) oil and diesel oil for 

agricultural diesel engines

	 7.	 Popular	vote	3: God like team from           

Mahasarakham University, for research on Super C 

Cool.
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กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)/กิจกรรมอื่นๆ ของ สนพ.
CSR	and	other	activities

 (10	เมษ�ยน	2562)	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมพิธีรดน้ำาดำาหัวขอพร

จาก นายวีระพล จิรประดิษฐกุล นายชวลิต พิชาลัย        

นายบุญส่ง เกิดกลาง อดีต ผอ.สนพ. และนางเอมอร        

ชีพสุมล อดีต รอง ผอ.สนพ. เพ่ือแสดงถึงความเคารพ

นบนอบต่อผู้อาวุโส และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ณ ชั้น 6 สนพ.

 (26	พฤษภ�คม	2562)	นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท           

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ     

คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูก         

ต้นรวงผ้ึงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         

ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำาบลคลองห้า 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   

	 April	10,	2019:	Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO            

Director-General, together with executives and         

staff joined a water pouring ceremony as a gesture 

of respect paid to former executives, namely          

Mr. Veeraphol Jirapraditkul, Mr. Chavalit Pichalai, and 

Mr. Boonsong Kerdklang, former directors-general, 

and Ms. Emorn Cheepsumon, a former deputy        

director-general. The event took place on the sixth 

floor of EPPO office.

 May 26, 2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO           

Director-General, joined executives from the Ministry 

of Energy at a special event organized for planting 

yellow star trees in honor of H.M. the King. The event 

took place at the Energy Conservation Building in 

honor of H.M. the King, Khlong Ha subdistrict, Khlong 

Luang district, Pathum Thani.
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 (2	มถินุ�ยน	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะผู้บริหาร
กระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา         
นุปทาน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตร ี      
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

 (3	มถินุ�ยน	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะผู้บริหาร      
ร่วมพิธีตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วม        
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา       
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั 

 (28	มถินุ�ยน	2562) สนพ. จัดงานสมัมนา “การพัฒนา 
และเสริมสร้างประสิท ธิภาพในการทำางาน” โดยมี             
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย      
และแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำางานให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา 
    

      

 June 2, 2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO            
Director-General, joined executives from the Ministry 
of Energy in a royally sponsored merit-making ceremony 
for General Prem Tinsulanonda, the late president 
of the privy council, at Wat Benchamabophit, Bangkok.

 June 3, 2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO             
Director-General, led EPPO’s management team to 
join an alms-offering event at Sanam Luang and 
sign a well-wishing book for H.M. Queen Suthida on 
her birthday at Sahathai Samakhom Hall, Grand 
Palace.

 June 28, 2019: EPPO organized a seminar on             
‘Development and Enhancement of Work Efficiency’ 
at The Berkeley Hotel, Pratunam, Bangkok. Presided 
over by the EPPO director-general, the seminar    
developed and raised work efficiency of all staff.
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 (25	กรกฎ�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี สนพ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก  

ข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำาเนิน

โครงการสง่เสรมิและสนับสนนุการเพ่ิมประสทิธิภาพพลงังาน

ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวขอ้ “จิตอาสา 

พลงังานเราทำาความดดีว้ยหัวใจ” ณ โรงเรยีนทีปังกรวทิยาพัฒน์ 

(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

 (25	กรกฎ�คม	2562) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ          

และเจ้าหน้าท่ี สนพ. รว่มจัดกิจกรรมเกมสป์ระหยัดพลงังาน 

และมอบสื่อรณรงค์เพ่ือการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)         

ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

   

   

 July 25, 2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO            
Director-General, led EPPO’s executives and staff to 
join the signing of a memorandum of understanding 
on the cooperation to promote energy efficiency in 
Dipangkornwittayapat (Thaweewattana) under Royal 
Patronage School in commemoration of the Royal 
Coronation Ceremony. The project is entitled ‘Volunteering, 
Our Energy to Do Good Things with Our Willingness’. 
The event took place at Dipangkornwittayapat 
(Thaweewattana) under Royal Patronage School, 
Thaweewattana district, Bangkok.

 July 25, 2019: EPPO’s executives and staff jointly          
held a special activity to promote energy saving. 
On this occasion, teaching media on energy         
conservation were presented to Dipangkornwittayapat 
(Thaweewattana) under Royal Patronage School, 
Thaweewattana district, Bangkok.
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 (28	กรกฎ�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน คณะผู้บรหิาร ขา้ราชการ 

และเจ้าหน้าท่ี สนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และ       

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน        

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 

สนพ.

 (12	สงิห�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน คณะผู้บรหิาร ขา้ราชการ 

และเจ้าหน้าท่ี สนพ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  

พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และร่วมพิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง

 July 28, 2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO             

Director-General, led EPPO’s executives and staff to 

pay tribute to H.M. the King on his 67th birthday 

anniversary at the lobby on the second floor of 

EPPO. They also pledged to be good government 

officers.

 August	12,	2019: Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO 

Director-General, led EPPO’s executives and staff to 

join a ceremony to pay tribute to H.M. Queen Sirikit 

the Queen Mother on her 87th birthday anniversary 

at Sahathai Samakhom Hall, Grand Palace. They 

also joined a candle-lighting well-wishing ceremony 

at Sanam Luang.
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 (3	ตลุ�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะผู้บริหาร       

ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 17 ปี     

พรอ้มบรจิาคสมทบทุนสรา้งอาคารนวมนิทรบพิตร 84 พรรษา 

โรงพยาบาลศิริราช โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็น      

ผู้รับมอบเงินสมทบทุน ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่ 

คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

   

 (31	ตลุ�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน คณะผู้บรหิาร ขา้ราชการ 

และเจ้าหน้าท่ี สนพ. ให้การตอ้นรบั นายสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ ์

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ในโอกาสตรวจเย่ียม สนพ. 

และมอบแนวคิดเชิงนโยบาย เน้นปรับแผนให้ สนพ. เป็น        

หน่วยวางแผนและมันสมองของกระทรวง ปรับตัวเพื่อรับกับ 

“Energy Disruption” 

 October	3,	2019:	Mr. Wattanapong Kurovat, EPPO 

Director-General, led EPPO’s executives and staff to 

join the 17th anniversary of the Ministry of Energy. 

On this occasion, he presented a cash contribution 

to the permanent secretary to support the construction 

of the Nawamintara Bopit 84th Anniversary Building 

at Siriraj Hospital. The event took place at               

the ministry, Energy Complex, Bangkok.

	 October	31,	2019:	Mr. Wattanapong Kurovat, 

EPPO Director-General, led EPPO’s executives and 

staff to welcome Mr. Sontirat Sontijirawong, Minister 

of Energy, who visited to EPPO for introducing his 

policy on reshaping EPPO as a think-tank of            

the ministry amid energy disruption.
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	 (1	พฤศจิก�ยน	2562) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท              

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นประธาน 

เปิดศนูย์เผยแพรค่วามรูด้า้นการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

และห้องสมุดดิจิทัล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ      

เจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 

สนพ.

 (2	พฤศจิก�ยน	2562) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท             

ผู้อำ านวยการสำ า นักงานนโยบายและแผนพลั ง งาน              

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมถวาย  

ผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ถวายแดพ่ระสงฆท่ี์จำาพรรษา เพ่ือเป็นการสบืทอด 

ประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ณ วัดวิเวกวายุพัด 

จ.พระนครศรีอยุธยา

 

   

 November	1,	2019: Mr. Wattanapong Kurovat, 

EPPO Director-General, presided over the launch of 

the energy information center and a digital library,         

located at EPPO’s first-floor lobby. The event was 

joined by EPPO’s executives and staff.

 November	2,	2019: Mr. Wattanapong Kurovat, 

EPPO Director-General, together with EPPO’s           

executives and staff presented the annual Kathin 

robe royally bestowed by H.M. the King at Wat 

Wiwek Wayupat, Ayutthaya.
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 (28	พฤศจิก�ยน	2562) นายเพทาย หมุดธรรม         

รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลงังาน ให้การ

ต้อนรับพลเอกสราวุธ ชะลออยู่ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะ ในโอกาส

ตรวจเย่ียม สนพ. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นโยบายและแผนการดำาเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ        

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์

พลังงาน ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สนพ.

  

 (5	ธันว�คม	2562) นายวฒันพงษ ์คโุรวาท ผู้อำานวยการ 

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะผู้บริหาร     

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง

   

 November	28,	2019: Mr. Petai Mudtham, EPPO 

Deputy Director-General, welcomed Gen. Sarawut 

Chalor-yoo, an adviser and member of the Senate 

Committee on Energy Affairs with his delegates.          

The visit saw an exchange of ideas on policy and 

plans mainly involving alternative energy and           

energy conservation in support of the National        

Reform Plan. The discussion took place at Piyasvasti 

Conference Room on the sixth floor.

 December	5,	2019: Mr. Wattanapong Kurovat, 

EPPO Director-General, led the EPPO management 

team to join the National Father’s Day for 2019 at 

Sanam Luang.
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ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง
การปฏิบัติราชการประจำาปี 2562
Summary of Performance Assessment, 
Fiscal Year 20195ส่วนที่

Part
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ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Evaluation	of	EPPO’s	performance	against	efficiency	improvement	goals,	
Fiscal	Year	2019

	 	 	 เกณฑ์ก�รประเมิน	 	 	 สรุปผลก�รประเมิน
	 	 	 Assessment	Criteria	 	 	 Assessment	Summary
 ประเด็นก�รประเมิน    ผลก�รดำ�เนินง�น
	 Assessment	 เป้�หม�ยขั้นต่ำ�	 เป้�หม�ยม�ตรฐ�น	 เป้�หม�ยขั้นสูง	 Performance	 ผ่�น	 ไม่ผ่�น
	 	 Low	 Standard	 High	 	 past Fail
  (50) (75) (100)  
 

 องค์ประกอบที่	1	:	(Function	Base) ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
 ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

 Component 1 : (Function Base) Operating efficiency of basic missions, routine tasks, or tasks defined by core responsibility, 
 statutory duties, government policies, or Cabinet resolutions.

 1. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ 8.39 8.23 8.16 8.38 þ
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง

  (Energy Intensity)

  Reduced energy intensity 

  (ratio between final energy 

  consumption and GDP)

 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 ร้อยละ 14.09 þ
  (Greenhouse Gas)  12% 13% 14% 14.09%

  ในภาคพลังงานลดลง (45.69 MtCO2e) (47.77 MtCO2e) (51.44 MtCO2e) (51.72 MtCO2e)

  Reduced greenhouse gas emissions

  in the energy sector.

 องค์ประกอบที่	2	:	(Agenda	Base) ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจ
 ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

 Component	2	:	(Agenda	Base) Operating efficiency against strategic missions, public sector reform approach, urgent policies,  
 or special assignments.

 1. ความสำาเร็จของการจัดทำาแผน คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ þ
  พัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (PDP) บริหารนโยบาย นโยบายพลังงาน นโยบายพลังงาน นโยบายพลังงาน 

  ของประเทศฉบับใหม่ พลังงาน (กบง.) แห่งชาติ (กพช.) แห่งชาติ (กพช.) แห่งชาติ (กพช.)

  Successful preparation of Thailand’s  ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบแผน

  new Power Development Plan ในหลักการแผน  ในหลักการแผน แผน PDP  PDP ฉบับใหม่

  (PDP). PDP ฉบับใหม่ PDP ฉบับใหม่ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 

   CEPA endorsed NEPC endorsed NEPC endorsed 24 มกราคม 2562

   the new PDP  the new PDP the new PDP NEPC endorsed

   in principle in principle  the new PDP

      on January 24,

      2019.

 องค์ประกอบที่	3	:	(Area	Base) เฉพาะจังหวัด
 Component	3	:	(Area	Base) By province

สนพ. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ • EPPO has no indicators for this component
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	 	 	 เกณฑ์ก�รประเมิน	 	 	 สรุปผลก�รประเมิน
	 	 	 Assessment	Criteria	 	 	 Assessment	Summary
 ประเด็นก�รประเมิน    ผลก�รดำ�เนินง�น
	 Assessment	 เป้�หม�ยขั้นต่ำ�	 เป้�หม�ยม�ตรฐ�น	 เป้�หม�ยขั้นสูง	 Performance	 ผ่�น	 ไม่ผ่�น
	 	 Low	 Standard	 High	 	 past Fail
  (50) (75) (100)  
 
องค์ประกอบที่	4	:	(Innovation	Base)	ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล  และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
Component	4	:	(Innovation	Base)	Efficiency of managing and developing innovations for the management of work systems,

 budgets, human resources, and services for the public or public agencies leading to the 4.0 Bureaucratic System.

ข้อเสนอก�รพัฒน�นวัตกรรม
 Recommendation on development 
 of innovations
1. การพัฒนาระบบการให้บริการ  100  80 þ สำานักงานเสมือน
 Development of a service system 
 for virtual offices.

องค์ประกอบที่	5	:	(Potential	Base)	ศักยภาพในการดำาเนินการของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Component 5 : (Potential Base) EPPO’s operating potential under the 20-year National Strategy

1. การดำาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ  100  75 þ ของส่วนราชการประจำาปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562
 Operation under the organizational 
 reform plan of government 
 agencies for Fiscal Year 2019. 

รวม	 	 	 	 ระดับม�ตรฐ�นขั้นสูง	 81.00
Total	 	 	 	 High	Level

	 องค์ประกอบ	 	 ผลก�รประเมิน	
	 ก�รประเมิน	 	 Outcome	 	 สรุปผลก�รประเมิน	 เกณฑ์ก�รประเมิน
	 Assessment	 	 	 	 Assessment	Summary	 Assessment	Criteria
	 Component	 ผ่�น	•	Pass	 	 ไม่ผ่�น	•	Fail	

1. Function Base þ   o ระดับคุณภาพ มีผลคะแนนดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 90 - 100 คะแนน
      Quality Level Advanced achievement with a score of 90 - 100

2. Agenda Base þ   þ ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีผลคะแนนดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 75 - 89.99 คะแนน
      High Level Advanced achievement with a score of 75 - 89.99

3. Area Base สนพ. ไม่มีตัวชี้วัด  o ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีผลคะแนนดำาเนินงานอยู่ระหว่าง 60 - 74.99 คะแนน
  ในองค์ประกอบที่ 3  Basic Level Advanced achievement with a score of 60 - 74.99
  EPPO had no indicator
  for this component

4. Innovation Base þ   o ระดับต้องปรับปรุง มีผลคะแนนดำาเนินงานต่ำากว่า 60 คะแนน
      Need Improvement Operating score below 60.

5. Potential Base þ   

หม�ยเหตุ : ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
Remark: เป็นการประเมินตนเอง ซึ่งสำานักงาน ก.พ.ร. ยังไม่ได้ยืนยันผลการประเมินดังกล่าวฯ
 These outcomes represent self-evaluation of government agencies against efficiency improvement measures for               

government duties for Fiscal Year 2019, to be confirmed by the Office of the Public Sector Development Commission.
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งบการเงิน ปี 2562 
Financial Statements 

for Fiscal Year 2019 6ส่วนที่
Part
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statements	of	Financial	Position
ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	•	At	September	30,	2019

(หน่วย : บาท) • (Unit : Baht)

    2562 • 2019 2561 • 2018

สินทรัพย์
Assets
	 สินทรัพย์หมุนเวียน

 Current assets 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 153,973,767.08 698,462,967.70

  Cash and cash equivalents

  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 5,840,542.88 9,487,618.75

  Short-term debtors

  เงินลงทุนระยะสั้น 350,000,000.00 408,000,000.00

  Short-term investments

  วัสดุคงเหลือ 2,850,801.01 2,730,506.77

  Materials & supplies

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 512,665,110.97	 1,118,681,093.22

  Total current assets

 

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 Non-current assets 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,832,534.86 22,301,424.72

  Land, Property and Materials

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,102,076.33 948,049.61

  Intangible assets

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 27,934,611.19	 23,249,474.33

  Total Non-current assets

รวมสินทรัพย์	 540,599,722.16	 1,141,930,567.55

Total non-current assets
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statements	of	Financial	Position
ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	•	At	September	30,	2019

(หน่วย : บาท) • (Unit : Baht)

    2562 • 2019 2561 • 2018

หนี้สิน
Liabilities

 หนี้สินหมุนเวียน
	 Current	liabilities	
  เจ้าหนี้การค้า  1,595,591.03 4,417,939.32
  Account payable
  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น  14,191,562.78 22,546,968.34
  Other short-term creditors
  เงินรับฝากระยะสั้น 6,310,838.45 100,760,973.93
  Short-term deposits
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 28,294,002.34  13,746,334.15
  Other current liabilities
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  50,391,994.60 141,472,215.74
	 	 Total	current	liabilities
 
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 Non-current	liabilities	
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  52,393.26 111,034.04
  Creditors by transfer and long-term sales
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 500,000.00  500,000.00
  Long-term government advances from Treasury
  เงินรับฝากระยะยาว 6,965.81 -
  Long-term deposits
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 559,359.07	 	611,034.04
	 	 Total	non-current	liabilities

 รวมหนี้สิน  50,951,353.67 142,083,249.78
	 Total	liabilities

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 489,648,368.49	 	999,847,317.77
Net	assets/Capital

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Net	assets/Capital
 ทุน   440,331,512.06  440,331,512.06
 Capital
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 49,316,856.43  559,515,805.71
 Revenues above (below) cumulative expenditure

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 489,648,368.49	 	999,847,317.77
Total	net	assets/Capital
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
Statement	of	Income	and	Expenses
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันย�ยน	2562	•	For	the	Year	Ended	September	30,	2019

(หน่วย : บาท) • (Unit : Baht)

    2562 • 2019 2561 • 2018

รายได้
Revenue
 รายได้จากงบประมาณ 134,317,001.38  120,616,196.61
 Revenue from government budget
 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  910,775,660.86 1,296,820,988.97
 Revenue from government support funds
 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 58,640.78  58,638.78
 Revenue from other support funds & donations
 รายได้อื่น 7,261,202.89  7,928,983.88
 Other revenue

รวมร�ยได้  1,052,412,505.91 1,425,424,808.24
Total	Revenue

ค่าใช้จ่าย 
Expenses
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 60,645,973.06  67,433,663.81
 Salaries and wages
 ค่าบำาเหน็จบำานาญ 8,674,095.06  9,220,508.36
 Pension funds
 ค่าตอบแทน 128,800.00  644,400.00
 Compensation
 ค่าใช้สอย 274,180,209.81 308,403,104.80
 General expenditure
 ค่าวัสดุ  2,371,043.25  2,888,616.38
 Material & supply expenses
 ค่าสาธารณูปโภค 4,336,647.62 4,661,579.54
 Utility expenses
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 7,420,178.34  6,695,699.66
 Depreciation and amortization
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 488,985,756.99  809,481,679.87
 Expenses from government support funds
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 235,781,741.08  237,542,907.94
 Expenses from other support funds & donations
 ค่าใช้จ่ายอื่น 130.00  (179,600.00)
 Other expenses

รวมค่�ใช้จ่�ย	 1,082,524,575.21	 1,446,792,560.36
Total expenses

ร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยก่อนต้นทุนท�งก�รเงิน (30,112,069.30)  (21,367,752.12)
Income	below	operating	expenses	before	cost	of	funds
 ต้นทุนทางการเงิน - -
 Cost of funds

ร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธ ิ (30,112,069.30)   (21,367,752.12)
Net	income	below	operating	expenses
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