
 

 

แบบรายงาน 
ภารกจิที่รฐั / ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
รายงานครั้งท่ี ไตรมาส 2/2557 

ข้อมูล ณ (ว/ด/ป) 01/01/๕7 - 31/03/57 
 
๑. การจัดท ากฎหมาย   
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

๑ - - - - - 
๒ - - - - - 

 
๒. การด าเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

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

พน. (สนพ.) 
สบก. 

- การด าเนินการของ สนพ.  
1) จัดท าวีธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ
การด าเนินการของ สนพ. โดยมีการเผยแพร่วิธีการและ
เง่ือนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการด าเนินการของ สนพ. 
ผ่านการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

(1) แผ่นพับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

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

(3) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน 
(4) ศู นย์ บริ การข้ อมู ลภาครั ฐ เพื่ อประชาชน 

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

(www.eppo.go.th/infocenter) 

2) ปรับปรุงวีธีการและเง่ือนไข การร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ต่อการด าเนินการของ สนพ. และแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 มีการร่างวาระการประชุมคณะท างานศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด ครั้งท่ี 1/2557 เพื่อพิจารณา ดังนี ้

 (1) ทบทวนประกาศส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ 
กล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ. 2555 

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


 

 -๒- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

 (2) ทบทวนขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน สนพ.        
ปี 2556 

 (3 ) พิ จ า ร ณ า ร่ า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น 
และปราบปรามการทุจริตคอร์ รัป ช่ันกับมาตรฐาน 
ความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2557 - 2560 

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

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

 

- การด าเนินการของ สนพ. 
1. การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในช่วงปี  

2551 - 2555 
สนพ. เห็นความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ

ผลกัดันให้เกิดการผลติก๊าซชีวภาพในประเทศไทยอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยก าหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพ
ทั้งในด้านการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ก๊าซ
ชีวภาพเป็นอีกทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนใน
ประเทศไทย และด าเนินงานเป็นไปได้อย่างทั่ วถึ ง
ครอบคลุมในทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

โครงการส่ งเสริม เทคโนโลยีก๊ าซชีวภาพมี
วัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งลงทุนก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย และของเสียในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน (ขยะเศษ
อาหาร) ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมาย
การส่งเสริมในปี 2551 - 2555 ให้สามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ 761.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยแบ่งกลุ่ม
ตามแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ดังน้ี 

1) กลุ่มฟาร์มปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
เป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพจ านวน 113.7 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลาง - ใหญ่ 
โรงฆ่าสัตว์ และโรงช าแหละแปรรูปไก่ 

2) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายผลิต
ก๊าซชีวภาพจ านวน 637.10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบส าหรับผลิตก๊าซ
ชีวภาพมาจากน้ า เสียและกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ (1)แป้ง (2)น้ ามัน
ปาล์ม (3) เอทานอล (4)น้ ายางข้น (5)แปรรูปอาหาร และ 
(6) อื่นๆ โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม    
การอนุรักษ์พลังงานช่วยเหลือค่าออกแบบและก่อสร้าง
ระบบผลิต ก๊าซชีวภาพ 20 - 50% ของเงินลงทุน
ก่อสร้างระบบฯ โดยไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรม 
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

3) กลุ่มขยะเศษอาหาร เป้าหมายผลติก๊าซชีวภาพ
จ านวน 10.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษ
อาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงานโครงการในปี 2555 คาดว่าจะ
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 1,420.77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี

ผู้ประ 

กอบ
การ 

ก๊าซชีวภาพ
ท่ีผลิตได้ 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 

ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ 
คิดเป็น
มูลค่า
(ล้าน
บาท/
ปี) 

ไฟฟ้า
(ล้าน
หน่วย
/ปี) 

LPG
(ล้าน 

กก./ปี) 

น ้ามัน
เตา
(ล้าน
ลิตร/
ปี) 

ถ่า
น
หิน 
(ตั
น/
ปี) 

ชีว
มวล 

(ตัน
/ปี) 

น ้ามัน
ดีเซล
(ล้าน
ลิตร/
ปี) 

1.กลุ่ม
ปศุสัตว์ 91.08 87.48 4.23 4.95 - - - 383.85 

2.กลุ่ม
โรงงาน 

อุตสาห-
กรรม 

1,327.41 1,705.73 7.20 140.14 61,162 196,968 0.19 8,254.86 

3.กลุ่ม
ขยะเศษ
อาหาร 

2.28 - 1.05 - - - - 18.84 

รวม 1,420.77 1,793.21 12.48 145.09 61,162 196,968 0.19 8,657.55 

 

ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพ ณ เดือนกุมภาพันธ ์2557  

1) ภาคปศุสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 855 แห่ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 
91.08 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถน าก๊าซชีวภาพ
ดังกล่าวไปทดแทนไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม (LPG) และน้ ามันเตา 
รวมมูลค่าประมาณ 383.85 ล้านบาทต่อปี 

2) ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2551 - 2555 
มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 358 แห่ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้รวม 1,327.41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ก๊าซชีวภาพ
ดังกล่าวจะน าไปทดแทนการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น 
น้ ามันเตา ไฟฟ้า น้ ามันดีเซล ถ่านหิน LPG และชีวมวล 
เป็นต้น ได้รวมมูลค่าประมาณ 8,254.86 ล้านบาทต่อปี 
ทั้งนี้ โครงการฯ จะก่อให้เกิดการลงทุนโครงการรวมทั้งสิ้น 
33,382 ล้านบาท และใช้เงินสนับสนุน รวม 3,474 ล้านบาท 

3) ภาคชุมชน (ขยะเศษอาหาร) มีผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ 80 แห่ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2.28 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนมากน าไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) 
ได้ 1.05 ล้านกิโลกรัมต่อปี 
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ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

     2. การส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพ 

2.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์ม
เลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 

สนพ. ได้ขยายผลโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี     
ก๊าซชีวภาพในภาคปศุสัตว์ ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก
ไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ จากข้อมูลสถิติพบว่า
ปัจจุบัน ปริมาณไก่เลี้ยงทั่วประเทศมีประมาณ 280 ล้าน
ตัว และศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดได้ประมาณ 
1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพใน
ฟาร์มเลี้ยงไก่ จึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพรองรับของเสียจากไก่เลี้ยง ใน
โรงเรือนจ านวนประมาณ 5 ล้านตัว คาดว่าจะสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด 8.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
และสามารถทดแทนก๊าซหุงต้มประมาณ 227,700 
กิโลกรัมต่อปี หรือทดแทนการใช้น้ ามันเตา 181,500 
ลิตรต่อปี หรือทดแทนการใช้ไฟฟ้าประมาณ 9 ล้านหน่วยต่อปี 
และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 
67,567 ตัน CO2-eq ต่อป ี

สนพ. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 
จ านวน 15 ฟาร์ม ผลการด าเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
2557 ได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ านวน 15 ฟาร์ม และขณะนี้
อยู่ระหว่างการติดตามการท างานของระบบ คาดว่าจะ
สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 9 ,969 ,960 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานเชิง
พาณิชย์ได้ประมาณ 40.66 ล้านบาท 

2.2 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพใน
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของ
ประเทศไทย โดยเกษตรกรได้รวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จ ากัด เพื่อผลิตยางแผ่นรมควันซึ่งมี
ประมาณ 400 แห่ง ทั่วประเทศ ก าลังการผลิตรวม
ประมาณ 2 - 3 แสนตันต่อปี ซึ่งในกระบวนการผลิตยาง
แผ่นรมควันนี้ก่อให้เกิดมลพิษอินทรีย์ทางน้ าในลักษณะที่
เป็นจุด (Point Source) ในปริมาณมาก ก่อให้เกิดน้ าเสีย
ในปริมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีศักยภาพผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

จากมลพิษอินทรีย์ที่เกิดขึ้น และศักยภาพผลิต
ก๊าซชีวภาพ จึงเป็นเหตุผลให้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและ
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ขยายผลการสร้างระบบผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพใน
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง จ ากัด อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยสามารถก าจัดกลิ่นเหม็น 
และได้ก๊าซชีวภาพเพื่อน ามาเป็นพลังงานทดแทนไม้ฟืนเพื่อ
รมยางแผ่นได้ถึงร้อยละ 20 - 30 เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตยางแผ่นรมควันของเกษตรกร คิดเทียบเท่าการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศลงได้ประมาณ 80 
ตัน CO2-eq ต่อปี  

จากความส าเร็จดังกล่าว จึงมีแนวคิดขยายผล
ไปยังกลุ่มสหกรณ์ยางพาราอื่นๆ ของประเทศไทย ภายใต้
โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ระยะที่  1 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีเป้าหมายเพื่อก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียจากการท ายางแผ่น
รมควัน/ผึ่งแห้ง 5 ล้านกิโลกรัม โดยเมื่อติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด
ประมาณ 105,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และประเมินว่า
จะสามารถน าไปทดแทนไม้ฟืนที่ใช้ในการรมควันยางได้
ประมาณ 1 ล้านกิโลกรัมต่อปี (คิดที่อัตราการทดแทนไม้
ฟืนจากการใช้งาน 1 กิโลกรัมฟืนต่อกิโลกรัมยาง) ซึ่งมี
มูลค่าประมาณ 1.65 ล้านบาทต่อปี (คิดที่ไม้ฟืนราคา 
1.65 บาทต่อกิโลกรัม) ท าให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงได้ประมาณ 800 ตัน CO2-eq ต่อปี ลดต้นทุน
การผลิตยางแผ่นรมควันซึ่งเป็นภาระและความเสี่ยงแก่
กลุ่มเกษตรกรด้วยความผันผวนของราคาลงได้จึงถือเป็น
การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

สหกรณ์กองทุนสวนยางลงนามในสัญญาเข้าร่วม
โครงการแล้ว จ านวน 10 แห่ง ส่งผลให้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
2557 มีโครงการฯ ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพของ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ 8 แห่ง และอยู่
ระหว่างการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง 

   สนอ. 
 

- 3. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก     
พืชพลังงานเพ่ือทดแทนก๊าซปิ โตรเลียมเหลวใน     
เชิงพาณิชย์ 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
พืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์
เป็นการศึกษาศักยภาพ รูปแบบ และแนวทางการน า
ก๊าซไบโอมีเทนอัดมาทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ทั้งทางเทคนิค สังคม และเศรษฐศาสตร์ 
และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต บรรจุ และจัดหา
ถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัดให้มีความเหมาะสมในการ
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น าไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ในช่วงที่ผ่านมาได้ท าการส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
ก๊าซไบโอมีเทนอัดเพื่อเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเตาก๊าซหุงต้ม 
ศึกษาแนวคิด/แนวทางการมีส่วนร่วมของครัวเรือนหรือ
ชุมชนต้นแบบ โดยได้คัดเลือกฟาร์มปศุสตัว์ที่เหมาะสมและ
อยู่ใกล้ครัวเรือนหรือชุมชน คือ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม 
จ ากัด ซึ่งเป็นฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ ตั้งอยู่ที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
ที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้น าไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม และ
แจกจ่ายให้ทางชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม 
จ านวน 100 ครัวเรือน ซึ่งจะเป็นชุมชนต้นแบบที่เปลี่ยน
มาใช้ชุดถังบรรจุก๊าซไบโอมีเทนอัดทดแทนก๊าซปิโตรเลียม
เหลวในครัวเรือนต่อไป 

ในส่วนการออกแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนด้วย
วิธีดูดซึมด้วยน้ า ได้ท าการออกแบบที่ความดัน 4 บาร์ ก าลัง
การผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรไบโอมีเทน/ช่ัวโมง ในส่วนของ
การออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบอัดไบโอมีเทนที่แรงดัน
สูงสุด 200 บาร์ ท่ีใช้เฉพาะส าหรับท างานกับก๊าซไบโอ
มีเทน และอยู่ระหว่างการสร้างต้นแบบสถานี นอกจากนั้นได้
ท าการทดสอบและสังเกตการจุดติดไฟ ลักษณะของเปลวไฟ
มีความใกล้เคียงกับเปลวไฟของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย
การปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดก๊าซของ
เตาก๊าซหุงต้มแต่ละชนิดที่ขนาดต่างๆ และปรับแรงดันก๊าซ 
ซึ่งครอบคลุมการใช้งานเตาหุงต้มแรงดันต่ าในครัวเรือนทุก
ประเภท และจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
เฉลี่ยของเตาก๊าซหุงต้ม พบว่าเมื่อใช้ก๊าซไบโอมีเทนเป็น
เช้ือเพลิงในการใช้งานกับเตาก๊าซหุงต้มแรงดันต่ าให้ค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ยสูงกว่าการใช้กับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.8 และจะได้น าไปทดสอบใช้งาน
จริงต่อไปเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานต่อ
ผู้บริโภค ผลการด าเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2557       
ได้มีการทดสอบการเผาไหม้และการใช้งานจริงในครัวเรือน
หรือชุมชนต้นแบบ และได้สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  ได้สรุปข้อมูลทั้งหมด       
มาในรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งได้จัดส่งให้ สนพ. เรียบร้อยแล้ว 



 

 -๗- 

ล าดับ รัฐธรรมนูญ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 
(ว/ด/ป) ผลการด าเนินการ 

    
สปป. 

 

 
- 

 

การด าเนินการของ สนพ. 
4. การส่งเสริมการใช้เอทานอล 

ในปี 2557 กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านลิตรต่อวัน 
สัดส่วนการใช้เอทานอลเบื้องต้น เป็นร้อยละ 55 : 45 หรือ
คิดเป็นมันส าปะหลังที่ผลิตเอทานอล 1.35 ล้านลิตรต่อวัน  

เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 กบง. ได้รับทราบผล
การด าเนินการ และเห็นว่าการก าหนดสูตรราคาเอทานอล
ตามสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ าตาลต่อมันส าปะหลัง
ที่ 62 : 38 จะท าให้ประชาชนต้องรับภาระเกินต้นทุน     
ที่แท้จริง ซึ่งต่อมา กบง. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
17/2556(ครัง้ท่ี 151) เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
เห็นชอบหลักเกณฑ์การค านวณราคาเอทานอล โดยเป็น
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณการซื้อขายจริง ทั้งนี้ให้
มีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคาเอทานอล ดังน้ี 

 
 
 
 
 

P Eth คือ ราคาอ้างอิงเอทานอล (บาทต่อลิตร) ประกาศ
ทุกวันที่ 1 ของเดือน เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2555 

iQ  คือ ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทา
นอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาลขายให้กับบริษัทผู้ค้า
น้ ามันตามมาตรา 7 จากกรมสรรพสามิต 

iP  คือ ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจาก
มันส าปะหลังและกากน้ าตาลขายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ ามัน
ตามมาตรา 7 จากกรมสรรพสามิต 

n  คือ จ านวนรายการการจ าหน่ายเอทานอล 
 ณ มีนาคม 2557 มีผลการด าเนินงานของปี 2556 
ปริมาณการซื้อเอทานอลของผู้ค้าน้ ามันเฉลี่ย 2.56 ล้าน
ลิตรต่อวัน หรือ 249 ล้านลิตรต่อปี โดยซื้อ เอทานอลที่
ผลิตจากมันส าปะหลังอยู่ที่ร้อยละ 26.6 เทียบเท่าการใช้
หัวมันสดประมาณ 1.33 ล้านตัน 
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- 
 

การด าเนินการของ สนพ. 
5. การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และมีความมั่นใจ
ในคุณภาพของน้ ามัน 

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน
ออกประกาศ เรื่องก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามัน
ดีเซล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ให้มีส่วนผสมไบโอ
ดีเซลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ ์2557 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดท าโครงสร้างราคาตามประกาศของ    
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่องก าหนดลักษณะและคุณภาพของ
น้ ามันดีเซล เรียบร้อยแล้ว  

ณ เดื อนมีนาคม 2557 มี ผลการด า เนินงาน          
ณ เดือนธันวาคม 2556 ปริมาณการใช้ B100 เท่ากับ 
2.32 ล้านลิตรต่อวัน 

 

    
สนฟ. 

 

 
- 
 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
6. โครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
มาตรการ Feed-in tariff 

คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ)    
มีอ านาจในการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ให้ความเห็น ติดตาม ดูแล ประสาน 
สนับสนุน และเร่งรัดการด าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและแผนพัฒนา
พลั งงานทดแทน 15 ปีและปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็น
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 
10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยได้มีการ
ประชุมแล้วท้ังสิ้น 28 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 – 
มีนาคม 2557  

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2557 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2557 โดยสรุปผลการด าเนินงานได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ดังนี้ 

1) เห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้า จ านวน 6 ราย 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 15.07 MW 
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2) เห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟ้าพร้อมลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า จ านวน 4 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขาย 360 MW 

6.1 การพิจารณาโครงการพลังงานหมุนเวียนของการ
ไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง มีสถานะโครงการพลังงานหมุนเวียน ณ 
เดือนพฤศจิกายน 2556 ดังนี ้

1) โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาตอบรับซื้อ
ไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิ่มฯ จ านวน 213 ราย ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 2,031.2 MW 

2) โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อขายไฟฟ้า
แล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา จ านวน 100 ราย ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 1,723.3 MW 

3) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบจ านวน 426 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขาย 2,599.5 MW 

4) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 464 ราย 
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 2,159.9 MW 
 
7. โครงการสนับสนุนงานด้านนโยบายและการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ     
Feed-in tariff 

ภาครัฐได้มีการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการ
น าเข้าพลังงาน และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2554 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 
- พ.ศ.2564) (Alternative Energy Development Plan  
: AEDP 2012 - 2021) ซึ่งพัฒนาจากกรอบนโยบาย
รัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้แผนดังกล่าวท าการ
ปรับเพิ่มเป้าหมายการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
และไม่นับรวมการส่งเสริมก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 
(NGV) ในแผนการส่งเสริม 

แผน AEDP ดังกล่าว มีเป้าหมายให้มีการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ 7,413 ktoe เป็น 
25,000 ktoe ในปี 2564 โดยส่วนของการส่งเสริมการ
ใช้ไฟฟ้ามีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวม 
9,198 MW หรือ 3,353 ktoe ประกอบด้วย การส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  2 ,200 MW 
พลังงานลม 1,200 MW พลังงานชีวมวล 3,630 MW 
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พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 600 MW พลังงานจากขยะ 160 
MW และพลังงานน้ า 1,608 MW 

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ที่ผ่านมาภาครัฐได้เปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
SPP และ VSPP จากพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งออก
มาตรการส่งเสริมทางการเงิน ได้แก่ ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (ADDER) เพื่อผลักดันให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ดีจากการ
ประกาศมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว     
ท าให้มีผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงได้มีมติ
ให้หยุดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อน และ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทบทวนผลกระทบค่าไฟฟ้า 
พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้า
เป็น Feed-in tariff (FIT) โดยก าหนดเงินสนับสนุนไว้ใน
โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐาน โดยให้ท าการศึกษาอัตราค่าไฟฟ้า
แบบ FIT ตามประเภทเช้ือเพลิงและเทคโนโลยี รวมทั้ง 
หลักเกณฑ์แนวทางสนับสนุน และเสนอ กพช. พร้อมทั้ง
ทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนทุกปี และประกาศรับซื้อเป็นรอบๆ 
เพื่อให้นโยบายมีความยืดหยุ่ น สามารถปรับได้ตาม
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป โดยการรับซื้อในรูปแบบ FIT 
ดังกล่าว จะท าให้อัตราการรับซื้อไฟฟ้า จากพลังงาน
หมุนเวียนตลอดอายุโครงการมีความสอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าของผู้ประกอบการมากขึ้น และเป็นภาระ
กั บ ผู้ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า น้ อ ย ล ง  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ                
(1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ในการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Feed-in tariff และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ เทคโนโลยีการผลิต       
ในปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับ      
การส่งเสริมการซื้อขายภายใต้ระบบ Feed-in tariff    
(2) สนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี สนพ. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในการให้ค าปรึกษา 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในหลักการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทั้งทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
การเงิน เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ไฟฟ้าของประเทศ 
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สนพ. ได้จัดจ้างบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ลิงค์ จ ากัด ซึ่งเป็น       
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in tariff โดยได้ด าเนินการ
สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 
เช่น ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   
ก าลังผลิตติดตั้ งและปริมาณการเสนอขายโครงการ
พลังงานหมุนเวียน พร้อมจัดท าฐานข้อมูลโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และได้วิเคราะห์ผลกระทบค่าไฟฟ้า (ผลกระทบ
ค่า FT) ที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงโครงการใหม่ตามนโนบายส่งเสริม
ขอ ง รั ฐบ าลด้ ว ย  พร้ อ มทั้ ง จั ด ท า ส รุ ป ข้ อมู ล ทา ง
เศรษฐศาสตร์และการเงินที่เกี่ยวข้องส าหรับการวิเคราะห์
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ สัดส่วนการกู้เงิน เป็นต้น 

8. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและความร้อนในอุตสาหกรรม
น้ าตาล 

ปีงบประมาณ 2553 สนพ. ได้ สนับสนุน
เ งิ นกองทุ น เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ก า รอนุ รั กษ์ พลั ง ง านแก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
และความร้อนของอุตสาหกรรมน้ าตาล จากผลการศึกษา
พบว่าโรงน้ าตาลมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้าและความร้อนอีกจ านวนมาก โดยมีแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดยด าเนินการอนุรักษ์พลังงานใน
กระบวนการผลิตและจัดระบบการจัดการในส่วนลานกอง
เก็บกากอ้อย ควบคู่กับการปรับปรุงเทคโนโลยีหม้อไอน้ าที่
ใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง 

ปัจจุบันโรงน้ าตาลส่วนใหญ่ยั งขาดความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย 

1) การศึกษาความเป็นไปได้ เบื้องต้นของ
โครงการ (Pre-Feasibility Study)  

2) การศึกษาความพร้อมก่อนลงทุน  
3) การพัฒนาโครงการ จ าเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่  
(1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

โครงการอย่างครบวงจร ทั้งในด้านเทคนิค วิศวกรรม 
รวมถึงการพัฒนาโครงการเชิงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคม
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และสิ่งแวดล้อม 

(2) มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการ
ปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต 

(3) แผนบูรณาการจัดสร้างระบบส่งไฟฟ้า
ก าลังเพื่อสร้างความมั่นใจในการรับซื้อและลดภาระการ
ลงทุนของผู้ประกอบการ  

(4) มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมอื่น  ๆ

นอกจากนี้ การด าเนินมาตรการช่วยเหลือของ
ภาครัฐในการปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงระบบ
ส่งไฟฟ้ายั งไม่สามารถจัดท าได้ทันที  เนื่องจากต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าโดย
ใช้เชื้อเพลิงกากอ้อยท่ีประหยัด  

ด้วยเหตุนี้  สนพ. จึ งมีแนวคิดที่ จะเริ่มต้น
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างครบวงจร ทั้ง
ในด้านเทคนิค วิศวกรรม ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและ
ความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล และยังสามารถท าให้
ภาครัฐได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการจัดท ามาตรการช่วยเหลือ 
การจัดท าแผนระบบส่งไฟฟ้า หรือมาตรการสนับสนุนทาง
การเงิน 

ต่อมา ปี 2556 สนพ. จึงได้จัดจ้างบริษัท เอน
โซล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และความร้อนใน
อุตสาหกรรมน้ าตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างครบวงจร ทั้ง
ในด้านเทคนิค วิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงการเชิง
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อนน าไปสู่
การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
อุตสาหกรรมน้ าตาลอย่างเต็มรูปแบบ  

โดยขอบเขตการด าเนินงาน บริษัท เอนโซล 
จ ากัด ได้ประสานงานกับบริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ ากัด 
เพื่อเชิญชวนโรงน้ าตาลเข้าร่วมโครงการ โดยมีการจัดท า
ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล และโรงไฟฟ้าพลัง
คว าม ร้ อนร่ วมของ โ ร ง งานอุ ต ส าหกร รมน้ า ต าล            
ของประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลด้านการผลิต ข้อมูล
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2557      
ได้มีโรงงานน้ าตาลที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 41 โรงงาน และ
ท าการคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อม ซึ่งมีโรงงานที่ผ่าน
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หลักเกณฑ์ จ านวนท้ังสิ้น 10 โรงงาน และท าหนังสือเรียน
เชิญโรงงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ท้งหมด เข้าร่วมการศึกษา    
ความเป็นไปได้โดยละเอียดในข้ันตอนต่อไป ได้มีบางโรงงาน    
ไม่ขอเข้าร่วม โดยสุดท้ายแล้วมีโรงงานที่ตอบรับเข้าร่วม
การศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียด จ านวน 6 โรงงาน    
โดยคณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบข้อมูล        
ที่โรงงาน และสัมภาษณ์กับผู้เกี่ยวข้องถึงแผนการผลิตของ
โรงงานในอนาคต 3 - 5 ปีข้างหน้า เพื่อความแม่นย าของ
ข้อมูลและเป็นประโยชน์ในการออกแบบ ซึ่งต้องค านึงถึง
แผนการปรับปรุ งหรือขยายก าลั งผลิตของโรงงาน         
ในอนาคต จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากโรงงาน สรุปข้อมูล
ได้ดังนี้ (1) ปริมาณชานอ้อยที่สามารถน ามาใช้ได้ ตาม
แผนก าลังการผลิตในอนาคต 3-5 ปีของโรงงาน (2) พื้นที ่     
ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพื้นที่โรงงาน
น้ าตาล พร้อมทั้งได้เชิญผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จจ านวน 4 
ราย เข้าร่วมตรวจสอบ Configuration ของโรงไฟฟ้าใหม่ 
และเสนอราคา เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการค านวณ
ผลตอบแทนที่ได้รับทางการเงิน/เศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ได้มี
ผู้รับเหมาตอบรับเข้ารว่มทั้งสิ้น 3 ราย และอยู่ระหว่างการ
จัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป 

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

พน. (สนพ.) 
สนอ. 

- การด าเนินการของ สนพ. 
9. การจัดท าแผนปฏิบั ติการภายใต้แผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี 

การจัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2556 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 
และจาก ครม. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยสรุป
สาระส าคัญของแผนได้ ดังนี้ 

เป้าหมาย : ลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity, EI) หรือพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิตมวลรวม 
(GDP) ลงร้อยละ 25 ในปี 2573 (2030) เมื่อเทียบกับ
ปี 2553 (2010) หรือลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ 20 
ในปี  2573 จากความต้องการพลั งงานกรณีปกติ 
(Business As Usual, BAU) หรือประมาณ 38,200 
พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) 

เป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานรายภาคเศรษฐกิจ 
1) ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย : ลดการใช้

พลังงานขั้นสุดท้าย 7,000 ktoe และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 23 ล้านตันต่อป ี

2) ภาคอุตสาหกรรม : ลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
16,100 ktoe และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 54 ล้านตันต่อปี 
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3) ภาคขนส่ง : ลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 15,100 
ktoe และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เท่ากับ 53 ล้านตันต่อปี 

ยุทธศาสตร์ : เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมาย
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ประกอบด้วย 

1) การใช้มาตรการแบบผสมผสานท้ังการบังคับด้วย
กฎระเบียบและมาตรฐาน และการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้วยการจูงใจ 

2) การใช้มาตรการที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างใน
เ ชิงการสร้ างความตระหนักและการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้พลังงาน 

3) การให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการส่งเสริม
และด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

4) การกระจายงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญ 

5) การใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) เป็นกลไกส าคัญเพื่อให้ค าปรึกษาและด าเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีต้องใช้เทคนิคท่ีสูงขึ้น 

6) การเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีเพื่อลด
ต้นทุนเทคโนโลยีและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูง รวมทั้งการเสริมสร้างธุรกิจผลิต
สินค้าท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

ณ เดือนมีนาคม 2557 สนพ. อยู่ระหว่างการพัฒนา
และปรับปรุง “ระบบฐานข้อมูลร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินมาตรการ
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี” หลังจากที่ได้มีการจัด
เสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบ
ของระบบฯ รวมทั้งการจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน
ระบบฯ และสัมมนาช้ีแจงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ถึงระบบฐานข้อมูลร่วมที่ได้จัดท าขึ้นและสามารถน าไปใช้
ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์พลังงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดต่างๆ 

ส าหรับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กบง. เพื่อ
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ และ
โครงสร้างการด าเนินงานที่เหมาะสม ก่อนน าเสนอ กพช. 
ต่อไป 
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4 มาตรา 
190 (20) 

หนังสือสัญญาใดมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทยหรือเขตพื้นที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือ
มี เ ขตอ านาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา หรือมี
ผลกระทบต่ อความ
มั่ นคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง หรือมี
ผลผูกพันด้านการค้า 
ก า ร ล ง ทุ น  ห รื อ
งบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยส าคัญ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา 

พน. (สนพ.,  
กฟผ.) 

กต., สศช. 
 

- การด าเนินการของ สนพ.  

10. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศใน        
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

กระทรวงพลังงานได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Regional Power Coordination 
Centre: RPCC) มีการด าเนินการที่ผ่านมา ดังนี้ 

1) กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้เสนอเรื่อง
การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลต่อการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ
ใ น อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม น้ า โ ข ง (Inter-Governmental 
Memorandum of Understanding for the Establishment 
of the Regional Power Coordination Centre in the 
Greater Mekong Subregion: IGM) ต่อ กพช. เมื่อวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง กพช. ได้ให้ความเห็นชอบใน
หลักการต่อบันทึก IGM เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในบันทึก IGM   

2) ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2556 มีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน โดยมีมติ
เห็นชอบ (1) อนุมัติการลงนามใน IGM และน าเสนอบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้
บันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม 
(2) มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวข้างต้น (3) มอบหมายให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Power) ให้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย ลง
นามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

3) กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้น าเสนอ
เรื่องการลงนาม IGM เสนอส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอบันทึกความเข้าใจ IGM เข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาในสมัยการประชุมนี้ (สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2556) เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก่อนการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบเมื่อ
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานได้มีการลงนามใน IGM เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2556 

4) การประชุม RPTCC ครั้งที่ 15 ระหว่าง
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556 ณ เมืองดานัง     
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ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ การพิจารณาการเปิดข้อเสนอการขอเป็น    
สถานที่ตั้งศูนย์ RPCC ของประเทศที่ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้    
ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องการรับข้อเสนอของ 
สปป. ลาว ที่ยื่นมาล่าช้ากว่าก าหนดเวลา 

5) การประชุม Senior Official Meeting 
(SOM GMS) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระการ
ประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการหาข้อสรุปต่อประเด็นการ
รับข้อเสนอของ สปป. ลาว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า 
สปป. ลาว และจีน ควรด าเนินการเจรจาระหว่างสองประเทศ
เพื่อตกลงกันในประเด็นการรับข้อเสนอของ สปป. ลาว 

 


