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	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	(สนพ.) เป็น
องค์กรหลกัในการสร้างสรรค์ และบริหารจดัการนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน เพ่ือความย่ังยืนของประเทศ 
โดยมีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ คือ
 1.	นโยบำยควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน เน้นการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
	 2.	 นโยบำยด้ำนรำคำ ผ่านกลไกการส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ราคาสะท้อน
ต้นทุน
	 3.	 นโยบำยกำรเปิดเสรีในธุรกิจหรือกิจกำรด้ำน
พลังงำน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
	 4.	 นโยบำยกำรดูแลสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให ้

การจัดหาและการใช้พลังงานของประเทศผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ผ่านกลไกลสองเสาหลัก คือ 
การส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ในปีงบประมาณ 2558 ผลงานท่ีส�าคัญของ สนพ. 
คอื การปฏรูิประบบพลงังานของประเทศ โดยในส่วนของ
ด้านไฟฟ้า ได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ซึ่งถือเป็น
แผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว โดยมุ่งสร้างสมดุลท้ัง 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความม่ันคงของระบบไฟฟ้า  
2) ด้านราคาโดยให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยลด 
CO2 เพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน  ซ่ึงแผน  PDP 
2015 นัน้มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ  แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 
นอกจากนี ้การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเปลีย่น
รูปแบบการส่งเสริมจาก Adder เป็น Feed - in Tariff 
(FiT) เพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนมากข้ึน โดยประเมินจากต้นทุนท่ี 

แท้จริงของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทเช้ือเพลิง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมท้ังต่อ 
ผู้ประกอบการและประชาชน 
 ส�าหรับด้านปิโตรเลียม มีการด�าเนินด้านการจัดหา 
แปรรูป ขนส่ง และติดตามสถานการณ์การใช้น�้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินการจัดท�า
แผนการสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ LNG Receiving 
Terminal พิจารณาและติดตามโครงสร้างราคา Pool Gas 
สัญญาซื้อขายก๊าซจากพม่า และติดตามการน�าเข้าก๊าซ 
LNG พร้อมท้ัง จัดท�าหลักเกณฑ์การค�านวณอัตราค่า
บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จัดท�าแผนการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และได้มีการเสนอ
หลักเกณฑ์ก�าหนดราคาส�าหรับผู้ใช้ก๊าซแต่ละภาคต่อ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
ยกเว้นราคาก๊าซในภาคอุตสาหกรรม

 As Thailand’s pivotal agency in the formulation 
and administration of energy policies and planning 
for national sustainability, the Energy Policy and 

Planning	Office	(EPPO) has as its policy mandates:
 1.	 Energy	security	 : Focusing on securing 
adequate energy supply for domestic demand
	 2.	 Price	: Focusing on ensuring cost-based 
prices, through leveraging mechanisms to promote 
free competition
	 3.	Energy-business	 liberalization	 : Through 
encouraging private-sector participation
	 4.	 Environmental	stewardship	: By promoting 
national procurement and consumption of energy 
that is most environmentally friendly through the 
promotion of energy conservation and energy 
efficiency.
 EPPO’s highlights this fiscal year consist  
primarily of national energy reform.  Concerning  
electricity, it developed PDP 2015 (the national power 
development plan for 2015-2036).  This long-term 
plan strives for balance in power system security, 
power price affordability, and environmental 
friendliness, achieved through carbon dioxide 
reduction and a more sizeable proportion of 
alternative-energy consumption.  The plan agrees 
with the National Economic and Social Development 
Plan, EEP (Energy Efficiency Plan), and AEDP 
(Alternative Energy Development Plan).  Another 
highlight concerns power generation from renewable 
energy, specifically the transformation from adders 
to feed-in tariff (FiT) promotion to induce more 
private-sector investment in renewable-energy 
power generation through basing tariffs on the true 
costs for individual fuel types for fairness to operators 
and the public alike.
 Concerning petroleum, EPPO dealt with procurement, 
processing, transport, and monitoring of oil and gas 
consumption.  In addition, it drew up plans for 
infrastructural construction, including an LNG-receiving 
terminal; reviewed and monitored the pool gas price 
structure; reviewed a gas sales agreement from 
Myanmar; tracked LNG imports; developed rules for the 
calculation of gas pipeline tariffs; drew up plans for gas 
transmission pipeline construction; and proposed pricing 
rules for gas consumers of various sectors (with an 
exception of industrial gas prices) to the National Energy 
Policy Council.



 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) โดยมีกลยุทธ์เพ่ือ 
ขับเคลือ่นแผนให้บรรลเุป้าหมาย โดยมีมาตรการผสมผสาน 

ทั้งมาตรการบังคับ (Push) ควบคู่ไปกับมาตรการจูงใจ 
(Pull) โดยผลงานท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการด้านประหยัด
พลังงานในภาครัฐ การประหยัดพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ประหยัดพลังงานโดยผู้ให้
บริการด้านไฟฟ้า (EERS) ส่งเสริม LED และสนับสนุน
สินค้าเบอร์ 5 ตลอดจนช่วยเหลือและอุดหนุนด้าน 

การเงนิ เช่น เงนิกูอ้ตัราดอกเบ้ียต�า่ (Soft Loan) เป็นต้น
 ส่วนด้านข้อมูลพลังงานของไทย สนพ. เป็น 

ศูนย ์กลางในการรวบรวมข ้อมูลจากแหล ่งต ่างๆ  
มาประมวลผลด้วยระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน  
และเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ อาทิ ภาพรวม
สถานการณ ์พลั ง งาน ข ้ อ มูลด ้ านป ิ โตร เลี ยม  
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า และการปล่อย
ก๊าซ CO2 ในภาคพลังงาน 
 ปัจจบัุนประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลีย่นผ่าน และก้าวเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ระบบพลังงานของประเทศ 
ก็เช่นกัน สนพ.จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ หัวใจส�าคัญ 

คอื เร่ืองของการน�าระบบดจิติอลหรือระบบอิเลก็ทรอนกิส์
เข้ามาใช้ในระบบพลงังาน ไม่ว่าจะเป็น 1) ระบบยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) ซ่ึงจะเป็นการปฏวัิตรูิปแบบการขนส่งและการ
ใช้พลงังานในภาคขนส่งอย่างสิน้เชิง จากท่ีเคยใช้น�า้มันมา
ใช้ระบบไฟฟ้าแทน ซ่ึงระบบไฟฟ้าจะด�าเนนิการด้วยระบบ
ดิจติอลเช่นกนั 2) ระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) ด�าเนิน
การไปพร้อมกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ 
สมาร์ทซิตี ้(Smart City) ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการอนรัุกษ์
พลงังาน และการใช้พลงังานทดแทนอย่างเตม็รปูแบบ และ  
3) การขับเคลือ่นงานวิจยั โดยเฉพาะงานวิจยัในด้านระบบ
กกัเกบ็พลงังาน หรือ Energy Storage ซ่ึงจะเป็นเทคโนโลยี
ส�าคัญท่ีท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูยุ่คใหม่ ท่ีสามารถเพ่ิม
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนได้อย่างเต็มศักยภาพ
 ในนามของผู้บริหาร กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
ของ สนพ. ทุกท่านที่ได้ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก�าลังความรู้ความสามารถ สอดคล้องตาม DNA หลัก
ของ สนพ. ที่ว่า “เก่ง กล้า ขยัน สร้างสรรค์ ทีม” เพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างความม่ันคงทาง
พลังงานให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย ตลอดจนขอขอบคุณ
องค์กรภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศท่ีสนับสนุน
การด�าเนนิงานของ สนพ. ด้วยดตีลอดมา ผมหวังเป็นอย่างย่ิง 
ว่าการด�าเนนิงานของ สนพ. จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
และสังคมไทย และจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการท�าให้
ประเทศไทยเติบโตบนพ้ืนฐานของความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 As for energy conservation, EPPO developed 
EEP 2015 (the energy efficiency plan for 2015-2036) 
with strategies designed to drive the plan to its fruition, 
thanks to both push and pull measures.  To date,  
it has proceeded with energy-saving in the public 
sector as well as in designated plants and buildings;  
energy-saving for EERS (power service providers); 
LED promotion and promotion of “No. 5-rated” 
merchandise; and provision of subsidies, including 
soft loans.
 As far as national energy statistics were concerned, 
EPPO served as the clearing house for assorted data, 
processing them under a database system for energy 
statistics and publicizing them through assorted media, 
including energy overviews and data on petroleum, 
natural gas, coal/lignite, electricity, and carbon dioxide 
emissions in the energy sector.
 Because Thailand is in transition for a digital 
economy, EPPO has been assigned to look after 
the national energy system’s transitional policy.  
At the heart lies the introduction of digital or 
electronics systems to energy systems, including, 
first, EV (electric vehicle) systems, a complete 
revolution of transport formats and transport 
energy consumption.  EV systems likewise rely 
on digital platforms.  Second, smart power grids 
are going to proceed along with the Smart City 
policy, tied in to full-fledged energy conservation 
a n d  a l t e r n a t i v e - e n e r g y  c o n s ump t i o n . 
Third, driving of research, in particular that on 
energy storage, a crucial technology that catapults 
Thailand into a new era where the ratio of 
alternative-energy consumption rises to fulfill its 
potential.
 On behalf of the EPPO management, I wish to 
express my appreciation to all EPPO staff for their 
collaboration and dedication, true to the EPPO DNA 
(Smart, Bold, Hard-working, Creative, and Teamwork) 
in pursuit of national energy security.  My sincere 
thanks are also due to domestic and international 
EPPO network organizations for their ongoing 
excellent support to EPPO’s tasks.  I truly hope that 
our tasks will benefit Thailand and the Thai society 
and ultimately enable Thailand to grow with security, 
prosperity, sustainability, and environmental 
friendliness.









ว�สัยทัศน์
Vision

Recommend national
 strategies for energy

 conservation and 
alternative energy promotion

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบร�หาร
จัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพ�อ่ความ
ยั่งยืนของประเทศ

เสนอแนะยุทธศาสตร์
การส่งเสร�มการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงาน
ทดแทนของประเทศ

2

Recommend measures 
to solve and prevent oil
 shortage in both short 

and long terms

เสนอแนะมาตรการ
แก้ไขป้องกันการขาดแคลน

น้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3

Supervise, monitor and 
evaluate the implementation 

of national energy policies and 
energy management plans

กำกับ ติดตาม 
และประเมินนโยบาย

และแผนบร�หาร
พลังงานของประเทศ

4

Administer the Information and 
Communications Technology 
(ICT) with regard to energy

 matters of the country

บร�หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารด้านพลังงาน

ของประเทศ

5

Enhance EPPO
 to become 

a strategic organization

พัฒนาสู่การ
เป็นองค์กร

เชิงยุทธศาสตร์

6

Recommend energy 
policies and integrate/

review energy 
management plans

 of the country

เสนอแนะนโยบาย
และบูรณาการแผนบร�หาร

พลังงานของประเทศ

1

พันธกิจ 
Missions 

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

The Energy Policy and Planning 
Office (EPPO) is a pivotal agency in 
the formulation and administration 
of energy policies and planning
for the national sustainability.
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เป้าประสงค์
1. มีข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้าน
 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

2. มีการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร
 กับสิ�งแวดล้อม

Objectives
1.  To provide recommendations, policies, and

     measures on renewable energy and clean

     energy

2.  To ensure environmentally friendly energy

     development

ยุทธศาสตร์ที่ 2
2ยุทธศาสตร์

Strategy
ส่งเสร�มและพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด 
Promote and develop alternative energy and
clean energy

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นโยบาย และบร�หารแผน
ด้านพลังงานของประเทศ 
Formulate energy policies and administer
energy planning of the country

ยุทธศาสตร์
Strategy 1

เป้าประสงค ์

1. มีนโยบายและแผนพลังงานที่ยึดหลักความ
 สมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานกับ
 การจัดหาพลังงาน

2. ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานมีพลังงาน
 ใช้อย่างเพ�ยงพอต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

3. มีนโยบายและมาตรการราคาพลังงานที่เป็น
 ธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์

4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและ
 แผนการบร�หารพลังงานเพ�่อให้เกิดการยอมรับ
 และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการพลังงาน

5. มีระบบการกำกับติดตามนโยบายและแผน
 บร�หารพลังงานที่มีประสิทธ�ภาพ

Objectives
1. To develop energy policies andplans 

 basedon the equilibrium between energy 

 demand and energy supply

2. To enhance Thailand energy security in 

    order to have adequate energy supply 

 for sustainable national development

3. To have energy prices that are fair and 

 compatible with the situation policies 

 and measures

4. To allow stakeholders to provide
   recommendations on energy policies and 

    energy management plans in order to 

    promote public acceptance and cooperation

    on energy affairs

5. To establish an efficient monitoring system

    on energy policies and management plans.

ยุทธศาสตร์
Strategic Issues

ยุทธศาสตร์ ของ สนพ.  มี 5 ยุทธศาสตร์
In order to pursue the foregoing Vision and Mission, five strategies are laid down
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เป้าประสงค์  
เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในทุกภาคส่วน

Objective
To encourage conscientious energy 

consumption in all sectors

เป้าประสงค์
1. มีข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ
 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ 
 และเชื่อถือได้

2. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ�่อสร้างความ
 มั่นคงปลอดภัย และเพ��มข�ดความสามารถ
 ในการบร�หารจัดการด้านพลังงาน

Objectives
1. To establish a national energy 

 information databases that is complete, 

 accurate, timely, and reliable

2. To establish a modern information 

 system for greater security and 

 competence in energy  management 

เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้าง ระบบงานที่คล่องตัว 
 และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

2. มีระบบบร�หารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
 ระดับสากลและยึดหลักธรรมาภิบาล

3. มีระบบบร�หารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย
 มาตรฐานโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

4. มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง

5. มีระบบการบร�หารกองทุนพลังงานที่โปร่งใส 
 และมีประสิทธ�ภาพเพ�่อการพัฒนาพลังงาน
 ของประเทศ

Objectives
1. To have an agile structure and work

  process that is responsive to change

2. To establish management system in
    accordance with international standard
   and good governance

3. To have a human resource management 
    system that is modern, transparent, 
    and well-accepted

4. To have high-performance human resources

5. To establish an energy fund management 

    system that is transparent and efficient 

    for national energy development

ยุทธศาสตร์
Strategy 3

4ยุทธศาสตร์
Strategy

ส่งเสร�มและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ�ภาพ 
Promote and develop energy conservation 
and efficient use of energy in all social sectors

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านพลังงานของประเทศ
Develop the national energy information 
and communication technology (ICT)

ยุทธศาสตร์
Strategy 5

สร้างความเข้มแข�ง เพ�่อมุ่งสู่ การเป็น
องค์กรชั้นนำด้านบร�หารจัดการพลังงาน 
Strengthen EPPO to become an organization 
of excellence in energy administration
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โครงสร้างการบร�หารงาน สนพ.
Organizational Structure of EPPO

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
Specialist, Energy Strategy Planning

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทน
Specialist, Energy Conservation and
Renewable Energy Policy and Plan

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบร�หาร
Administrative System 

Development Group

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
Energy Strategy Development Group 
กลุ่มบร�หารยุทธศาสตร์พลังงาน
Energy Strategy Management Group
กลุ่มติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation Group

กลุ่มราคาไฟฟ�าและคุณภาพบร�การ
Power Tariff and Service Quality Group
กลุ่มส่งเสร�มการแข่งขันกิจการไฟฟ�า
Power Industry Competition 
Promotion Group
กลุ่มจัดหาพลังงงานไฟฟ�า
Power Supply Planning Group

รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General

กลุ่มบร�หารงานทั่วไป
General Affairs Group
กลุ่มบร�หารงานบุคคล
Personnel Management Group
กลุ่มช่วยอำนวยการและส่ือสารองค์กร
Coordination and Public Relations Group
กลุ่มการคลัง
Finance Group
กลุ่มกองทุนพลังงาน
Energy Fund Group

สำนักบร�หารกลาง
General Administration Bureau

สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Policy Bureau

กองนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Division

สำนักนโยบายไฟฟ้า
Power Policy Bureau

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
Energy Information Technology 
Development Group
กลุ่มว�เคราะห์และพยากรณ์
Energy Analysis and Forecast Group
กลุ่มพัฒนาระบบคอมพ�วเตอร์
Computer System Development Group

กลุ่มพลังงานทดแทน
Renewable Energy Group
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
Energy Conservation Group

กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
Capacity Building and Pulic Communication 
on Energy Conservation Group

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
Energy Forecast and Information 

Technology Center

สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

Energy Conservation and Renewable 
Energy Policy Bureau

รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General

ผู้อำนวยการสำนักงาน
  Director General

กลุ่มราคาปิโตรเลียม
Petroleum Pricing Group 
 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
Petroleum Business Group

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical Industry Group

หมายเหตุ : โครงสร�ำงกำรบร�หำรของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ณ กันยำยน 2559
N.B. : EPPO’s organizational structure as of September 2016
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ค่านิยม
Core Values 

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ได้กำหนดค่านิยมของหน่วยงานเพ�่อสร้างบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของบุคลากรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีในสังกัดพ�งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการทำงานท่ีดีต่อไป 

 EPPO has established the following
organizational core values with a view to set 
a benchmark of duty execution, create unity 
among its personnel, which is unique to the 
office. These Core Values also act as a guidline 
for government officials and other  staff members 
to continually adhere and use for their duty 
execution, which will foster and sustain the 
organizational culture of high quality performance.

เป็นองค์กรหลัก
ในการสร้างสรรค์และ 

บร�หารจัดการนโยบาย  
และแผนด้านพลังงาน  

เพ�อ่ความย่ังยืนของประเทศ
A pivotal agency in the

formulation and administration 
of energy policies and planning 

for national sustainability

สร้างสรรค์
นโยบาย
Policy

เลขานุการ
คณะกรรมการ

ระดับชาติ
ด้านพลังงาน

National energy
secretariat

บร�หารกองทุน
พลังงาน

อย่างมืออาชีพ
Administration
of energy funds

เก่ง  กล้า     ขยัน     สร้างสรรค์      ทีม

IT - Focused

D N A

Excellence

Public Interest

Partnership

Ownership

VISION

WAYS

MEANS
มาตรการขับเคลื่อน

 Core
Values

เสนอแนะนโยบาย 
และแผนพลังงาน
Recommend energy 
policies and plans

3

2

1

ว�สัยทัศน์

กลไกการบร�หาร

เป�าหมายส่วนร่วมร่วมใจหนึ่งเดียว

มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเคร�อข่าย

1

2

3 เสนอแนะมาตรการแก้ไขและป�องกัน
การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
Recommend measures to solve 
and prevent fuel shortages

เสนอแนะยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน
Recommend strategies 
on energy conservation 
and alternative-energy 
promotion

กองทุนเพ�่อส่งเสร�ม
การอนุรักษ์พลังงาน
ENCON Fund

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
Oil Fund

กองทุนเง�นอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม
Refinery Contract Subsidy Funds

ค่านิยม

กทอ.
ENCON

Fund
 

กบง.
CEPA

กพช.
NEPC

1
2
3

โครงสร้างพ�้นฐาน 
IT infrastructure - Cloud

บูรณาการข้อมูล - สถิติ/มติ/นโยบาย
Data integration - Stats/resolutions/policies
การเข้าถึง + บร�การฉับไว (Social Media)
Access + prompt service (social media)
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นางเอมอร ชีพสุมล
Mrs.Em-orn Cheepsumol

•  รองผู�อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำย
 และแผนพลังงำน 
 Deputy Director General

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร
Mr.Twarath Sutabutr

•  ผู�อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำย
 และแผนพลังงำน  
 Director General

1. นายประเสร�ฐ สินสุขประเสร�ฐ
Mr.Prasert Sinsukprasert

•  รองผู�อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำย
 และแผนพลังงำน 
 Deputy Director General

3. 

ผู้บร�หาร สนพ.
Executives

1
2 3



น.ส.สมศร� แก้วนุกูลกิจ
Ms.Somsri Kaewnukulkit

•  ผู�เชี่ยวชำญเฉพำะด�ำนกำรวำงแผน
 ยุทธศำสตร�พลังงำน 
 Specialist,  Energy Strategy Planning

4. 

น.ส.ดาวทิพย์ วานิชานนท์ 
Ms.Dowtip Vanichanont

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มพัฒนำระบบบร�หำร
 Director Administrative System 

 Development Group

6. 

นายทิพากร พูลสวัสดิ์ 
Mr.Thipakorn  Pulsawatti

•  ผู�เชี่ยวชำญเฉพำะด�ำนกำรวำงแผน
 ยุทธศำสตร�พลังงำน 
 Specialist,  Energy Conservation 

 and Renewable Energy Policy and Plan

5. 

น.ส.นิรดา รงคพรรณ์ 
Ms.Nirada Rongkapan

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มตรวจสอบภำยใน 
 Director Internal Audit Group

7. 

6
4 7

5



นางกฤษณาพร สุภาจรูญ
Mrs.Kitsanaporn Suphacharun

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มบร�หำรงำนทั่วไป 
 Director General Affairs Group

10.นางดวงสุดา จ�รประดิษฐกุล 
Mrs.Duangsuda Jirapraditkul

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มช�วยอำนวยกำร
 และสื่อสำรองค�กร
 Director Coordination and 

 Public Relations Group

9.นายอนิรุทธ�์ ธนกรมนตร�
Mr.Anirut Thanakornmontri

•  ผู�อำนวยกำรสำนักบร�หำรกลำง
 Director General 

 Administration Bureau

8.

นางนงนุช  เทียมเมือง
Mrs.Nongnut Tiemmuang

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มกองทุนพลังงำน 
 Director Energy Fund Group

13.น.ส.สมศร� กิจเจร�ญวงศ์
Ms.Somsri Kitcharoenwong

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มกำรคลัง  
 Director Finance Group

12.นางธัชชฏวรรณ คงเปรม
Mrs.Taschatawan Kongprem

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มบร�หำรงำนบุคคล  
 Director Personnel 

 Management Group

11.

ผู้บร�หาร สำนักบร�หารกลาง
General Administration Bureau

Executives

9-3
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น.ส.ภาว�ณี โกษา
Ms.Pavinee Kosa

•  ผู�อำนวยกำรกองนโยบำย
 และแผนพลังงำน 
 Director Energy Policy 

 and Planning Division

14. 

นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา  
Mr.Thanongsak Wongla

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มพัฒนำยุทธศำสตร�พลังงำน
 Director Energy Strategy 

 Development Group 

16. 

น.ส.สมใจ อ่อนทอง 
Ms.Somjai On-thong

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มบร�หำรยุทธศำสตร�พลังงำน
 Director Energy Strategy 

 Management Group 

15. 

น.ส.ขนกวรรณ หนูดำ  
Ms.Khanokwan Noodam

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มติดตำมและประเมินผล
 Director Monitoring and Evaluation Group

17. 

ผู้บร�หาร กองนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Division

Executives

14
16 1517



น.ส.จ�ระภาพร ไหลมา  
Ms.Chirapaporn Laima

•  ผู�อำนวยกำรศูนย�พยำกรณ�
 และสำรสนเทศพลังงำน
 Director Energy Forecast and 

 Information Technology Center

18. 

นางสุพ�ตร พัดเปรม  
Mrs.Supit Padprem

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มว�เครำะห�และพยำกรณ�
 Director Energy Analysis 

 and Forecast Group

19. 

น.ส.สุกัลยา ตร�ว�ทยานุรักษ์  
Ms.Sukanlaya Trewitthayanurak

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มพัฒนำสำรสนเทศพลังงำน
 Director Energy Information Technology 

 Development Group

20. 

น.ส.บุบผา คุณาไท  
Ms. Bubpha Kunathai

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มพัฒนำระบบคอมพ�วเตอร�
 Director Computer System 

 Development Group

21. 

ผู้บร�หาร ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
Energy Forecast and Information 

Technology Center

Executives

20
21
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นายเพทาย หมุดธรรม  
Mr.Petai Mudtham

•  ผู�อำนวยกำรสำนักนโยบำยป�โตรเลียม
 และป�โตรเคมี
 Director Petroleum and 

 Petrochemical Policy Bureau

22. 

นางกานดา เพชรไทย  
Mrs.Kanda Petchthai

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มอุตสำหกรรมป�โตรเคมี
 Director Petrochemical Industry Group

23. 

นายว�รพัฒน์ เกียรติเฟ��องฟู  
Mr.Veerapat Kiatfuengfoo

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มธุรกิจป�โตรเลียม
 Director Petroleum Business Group

24. 

น.ส.ศศิธร เจษฎาฐ�ติกุล 
Ms.Sasithon Jetsadathitikul

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มรำคำป�โตรเลียม 
 Director Petroleum Pricing Group

25. 

ผู้บร�หาร สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Policy Bureau

Executives

22
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นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 
Mr.Wattanapong Kurovat

•  ผู�อำนวยกำรสำนักนโยบำยไฟฟ�ำ  
 Director Power Policy Bureau 

26. 

น.ส.พรรณี โรจน์รังสีธรรม
Ms.Punnee Rojrungsithum

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มจัดหำพลังงำนไฟฟ�ำ  
 Director Power Supply Planning Group

27. 

น.ส.จารุวรรณ พ�มสวรรค์  
Ms.Jaruwan Pimsawan

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มส�งเสร�มกำรแข�งขันกิจกำรไฟฟ�ำ
 Director Power Industry Competition Promotion Group

28. 

นางศิร�นา  อินแก้ว 
Mrs.Sirina Inkaew

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มรำคำไฟฟ�ำและคุณภำพบร�กำร
 Director Power Tariff and Survice Quality Group

29. 

ผู้บร�หาร สำนักนโยบายไฟฟ�า
Power Policy Bureau

Executives

29

26

28
27



น.ส.นุจร�ย์ เพชรรัตน์  
Ms.Nootjaree  Petcharat

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มพัฒนำบุคลำกร
 และประชำสัมพันธ�ด�ำนอนุรักษ�พลังงำน
 Director Capacity Building 

 and Public Communication on 

 Energy Conservation Group

32.น.ส.ชนานัญ บัวเข�ยว 
Ms.Chananan Buakiew

•  ผู�อำนวยกำรสำนักนโยบำย
 อนุรักษ�พลังงำนและพลังงำนทดแทน
 Director Energy Conservation 

 and Renewable Energy Policy Bureau

30.นายฤกษ์ฤทธ�์ เคนหาราช 
Mr.Reukrit  Kenharaj

•  ผู�อำนวยกำรกลุ�มอนุรักษ�พลังงำน
 Director Energy Conservation Group

31.

ผู้บร�หาร สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy Conservation and Renewable 

Energy Policy Bureau

Executives

3031 32
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กลไกการบร�หารนโยบายพลังงานของประเทศ
National energy policy administration mechanism

สนพ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ�ายเลขานุการ
EPPO serves as secretariat

ประธาน: รองนายกรัฐมนตรี
Chairman: Deputy Prime Minister

เลขานุการฯ: ผู้อำนวยการ สนพ.
Secretary: EPPO Director General 

คณะรัฐมนตร�
The Cabinet

รัฐมนตร�ว่าการกระทรวงพลังาน
Minister of Energy

ปลัดกระทรวงพลังงาน
Permanent Secretary of Energy

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

คณะกรรมการ
บร�หารนโยบายพลังงาน (กบง.)

Committee on Energy Policy 
Administration (CEPA)

คณะกรรมการกองทุน
เพ�่อส่งเสร�มการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)

Energy Conservation Promotion Fund 
(ENCON Fund) Committee

ประธาน: นายกรัฐมนตรี
Chairman: Prime Minister

รองประธาน: รองนายกรัฐมนตรี
Vice Chairman: Deputy Prime Minister

เลขานุการฯ: ผู้อำนวยการ สนพ.
Secretary: EPPO Director General 

ประธาน: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Chairman: Minister of Energy

เลขานุการฯ: ผู้อำนวยการ สนพ.
Secretary: EPPO Director General 

 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
มีบทบาทส�าคัญในการบริหารงานด้านพลังงานของ
ประเทศในฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีมีพันธกิจด้านการ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านพลังงาน 
ไม่ว่าจะเป็นแผนบรหิารพลงังานของประเทศ การส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน การป้องกัน
การขาดแคลนน�า้มันเช้ือเพลงิท้ังในระยะสัน้และระยะยาว 
รวมท้ังยังมีหน้าท่ีในการก�ากบั ตดิตามและประเมินนโยบาย 
และแผนบริหารพลงังานของประเทศ ซ่ึง สนพ. ได้ด�าเนนิการ
ขับเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

 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 of 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; 
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1. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
National Energy Policy Council (NEPC)

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิหรอื กพช. 
เป็นคณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น 
ประธานกรรมการ และมี สนพ. ปฏบัิติหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ ท้ังนี ้กพช. ถอืเป็นศูนย์รวมการก�าหนด
นโยบายด้านพลังงานของรัฐเนื่องจากมีคณะกรรมการ
จากรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในคณะกรรมการ ท�าให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการ
เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่ง กพช. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 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 

เสนอแนะนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
Making recommendations for 

the Cabinet on national policies 

and plans concerning energy 

administration and development 

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ 
Devising rules and terms for energy 

pricing in harmony with such national 

policies and plans

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ 
Assessing compliance with such 

national policies and plans

คณะกรรมการ
นโยบายพลังงาน

แห่งชาติ
National Energy 
Policy Council 

(NEPC)

01

02

03

04

ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน
และเร่งรัดการดำเนินการของ
คณะกรรมการต่างๆ ที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานให้มีการดำเนินการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหาร
และพัฒนาพลังงานของประเทศ
Monitoring, overseeing, coordinating, 

supporting, and accelerating tasks 

performed by all empowered committees 

to ensure compliance with such national 

policies and plans  
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2. คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน 
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

 เพ่ือให้การด�าเนินงานของ กพช. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและ
เสนอแนวทางในการก�าหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ กพช. จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ขึ้น 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน
กรรมการ และมี สนพ. ปฏบัิตหิน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารของ
คณะกรรมการ ซึ่ง กบง. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 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 

เสนอแนะนโยบาย
แผนการบริหารและพัฒนา 
และมาตรการด้านพลังงาน
Advocating energy policies, 

plans, and measures involving 

energy administration and 

energy development 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่
ตามความจำเป็น
Appointing subcommittees to 

support  its work as necessary

ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ 
เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน 
สถิติ และเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ 
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

พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
กพช. เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ 
ที่จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
Giving recommendations to 

NEPC on decrees, ministerial 

regulations, and other measures 

to be issued under laws on 

energy conservation promotionเสนอแนะนโยบายมาตรการ
ทางด้านราคาพลังงาน
Recommending energy 

pricing policies and measures

กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบ
และแนวทางที่ กพช. มอบหมาย
Setting energy prices and rates 

of contribution to the Oil Fund 

as instructed by NEPC 

เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการทางด้าน
พลังงานของหน�วยงาน รวมทั้ง
เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดลำดับความสำคัญของ
แผนงานและโครงการดังกล่าว
Making recommendations on 

and ranking plans/projects 

involving energy affairs

คณะกรรมการ
บร�หาร

นโยบายพลังงาน 
Committee on Energy 
Policy Administration 

(CEPA)

02

01 07

05

06

04
03
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3. คณะกรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Committee 

 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและ
การบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
จึงได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ กพช. เพิ่มเติมไว้
ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
โดยให้ กพช. มีอ�านาจหน้าท่ีเสนอนโยบายและเป้าหมาย 
หรือมาตรการเกีย่วกบัการอนรัุกษ์พลงังานต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนรุกัษ์พลงังานส�าหรับน�า้มันเช้ือเพลงิชนดิต่างๆ ดงันัน้ 
จงึได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน หรือ กทอ. เข้ามาด�าเนินการ ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ และมี สนพ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการ ซ่ึง กทอ. มีอ�านาจหน้าท่ี ดงันี้

 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 make recommendations to the Cabinet on 
policies, goals, and measures for energy conservation, 
and set monetary contribution to the above-
mentioned 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 

เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของ
การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 25 ต่อ กพช. 
Recommending criteria, terms, 

and priorities for fund-spending to ensure 

conformity to Article 25 to NEPC

พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริม
และช่วยเหลือตามมาตรา 40 (2) 
ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ที่ กพช. กำหนดตามมาตรา 4 (8)
Approving requests for support 

and assistance under Article 40 (2) 

in line with NEPC’s criteria and 

terms under Article 4 (8)

กำหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับการส่งเสริมและ
การช่วยเหลือตามมาตรา 41
Devising criteria and procedures 

for filing requests for support 

and assistance under Article 41

ยกเว้นค่าธรรมเน�ยมพิเศษ
Granting special tariff 

exemption

กำหนดอัตราค่าธรรมเน�ยมพิเศษ
โดยความเห็นชอบของ กพช. 
Setting NEPC-endorsed 

special tariffs

เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนต่อ กพช.
Proposing to NEPC types 

of fuel exempted from 

contribution to the fund  

เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อ กพช.
Proposing to NEPC rates 

of contribution to the fund 

from fuel sales 

กำหนดระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร 
ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน
Setting rules and procedures 

to file requests for assistance 

or support by the fund  

พิจารณาจัดสรรเงินทุนกองทุน
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ในมาตรา 25 ตามแนวทาง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับ
ความสำคัญที่ กพช. กำหนด
ตามมาตรา 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)

คณะกรรมการ
กองทุนเพ�่อส่งเสร�ม
การอนุรักษ์พลังงาน

Energy Conservation 
Promotion Fund 
(ENCON Fund) 

Committee 

02
01

07

08

09

05
06

03

04
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การประชมุคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)

National Energy 
Policy Council’s (NEPC) 

Meeting

การประชมุคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

Committee on Energy Policy
Administration (CEPA)

Meeting
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ปี 2558 การผลิตพลังงานในประเทศลดลง ส่งผลให้มีการน�าเข้ามากขึ้น เพื่อรองรับ 
ความต้องการใช้ในประเทศ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 4.0% จากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  

โดย GDP ขยายตัว 2.8% ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในช่วงขาลง ทั้งราคาน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน 
จากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก การใช้น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน และแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้นจากราคา 

ที่อยู่ในระดับต�่า การใช้น�้ามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นตามจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งในปี 2558  
อยู่ที่ 29.9 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านคน ส่วนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ 

ที่ร้อนจัดเป็นช่วงเวลานานและการขยายตัวของภาคธุรกิจ
In 2015, domestic energy output dropped, prompting greater imports to meet demand. Final 

consumption of energy rose by 4.0% with the recovery of the Thai economy, whose GDP expanded  

by 2.8%. Meanwhile, energy commodity prices were on a decline, whether those of oil, natural gas,  

or coal, due to world market gluts. Consumption of diesel, gasoline, and gasohol all surged because of 

their low prices, while consumption of jet fuel soared with the rising number of inbound tourists,  

which stood at 29.9 millionin 2015, a gain of about 5 million from previous year. Power consumption 

also rose because of the prolonged summer and the growth of the business sector.

สถานการณ์พลังงานปี 2558
Energy Situation in 2015
 ส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้จดัท�า
สถานการณ์พลงังานปี 2558 โดยภาพรวมการใช้พลงังาน
ข้ันต้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สอดคล้อง
กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) 
ทั้งปีขยายตัวร้อยละ 2.8 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานว่า 
จากเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีข้ึนอันเป็นผลจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการลงทุนภาครัฐท่ี
ขยายตัวสูง และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการลงทุนภาคเอกชน 

ปรับตัวดข้ึีน โดยเฉพาะธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบัการท่องเท่ียว
และการก่อสร้างขยายตัวได้ดี แม้ว่าการส่งออกสินค้า 
ยังคงหดตัวต่อเนื่องซ่ึงเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
ท่ียังชะลอตัว ภาคการเกษตรหดตัวจากปัญหาภัยแล้ง
และภาวะฝนท้ิงช่วงในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงปัจจยัเหล่านีส่้งผล
ต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศในปี 2558 ดังนี้

 According to EPPO’s energy situation overview 

issued this year, consumption of primary energy 

gained 1.3% from last year, in line with the domestic 
economic growth rate of 2.8% a year as reported 

by the National Economic and Social Development 

Board (NESDB). NESDB said that the economy  
had improved due to the government’s economic 

stimulus measures, booming public investment 

and ballooning household and public sector  

spending, not to mention improving private 

investment-particularly in businesses concerning 

tourism and construction-despite the continuing 

decline in the export sector caused by the sluggish 

world economy and the shrinking agricultural sector 

due to prolonged drought in several areas. These 

factors affected the national energy overview in the 

following ways.
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การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานข้ันต้น ปี 2558
Consumption, production, and import of primary energy in 2015

 การใช้พลังงานขั้นต้น ในปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2,080 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 
จากปีก่อน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ น�้ามัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ 
และไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า ตามล�าดับ

 Consumption of primary energy: This year 
amounted to 2,080 KBD of crude oil equivalent  

per day (KBD), a 1.3% rise from last year. Accounting 
for the biggest share of consumption was natural gas 

(44%), followed by oil, coal/lignite, and hydropower/
imported power.

ปริมาณการใช้งานก�าธรรมชาติ 
Natural gas Consumption

ปริมาณการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 
Coal/Lignite Consumption

ปริมาณการใช้ไฟฟ�าพลังน�้า/ไฟฟ�าน�าเข้า 
Hydropower/Imported electricity 
Consumption

ปริมาณการใช้น�้ามัน 
Oil Consumption

 การผลติพลงังานข้ันต้น ในปี 2558 อยู่ท่ีระดบั 1,016 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.0 
จากปีก่อน โดยการผลติลกิไนต์ลดลงจากความต้องการใช้
ท้ังในโรงไฟฟ้าแม่เมาะและภาคอุตสาหกรรม ส่วนการ
ผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ลดลงเช่นกนัจากปริมาณน�า้ในเข่ือนท่ี
มีน้อยและปริมาณฝนที่น้อยกว่าปีก่อน 

 Production of primary energy: This year 

amounted to 1,016 KBD, a 4.0% drop from last year.  
Lignite production fell with the dwindling needs of 

the Mae Moh Power Plant and the industrial sector.  

Hydropower generation also fell with the low levels 

of dam water and less rainfall than last year.

การผลิตพลังงานขั้นต้น 
ในปี 2558 อยู่ที่ระดับ
Primary energy production
in 2015

1,016
พันบำร�เรลเทียบเท�ำน�้ำมันดิบต�อวัน
thousand barrels per day of

crude oil equivalent (KBD)

4.0ร้อยละ
Percent

44

37 17

2

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent
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 การน�าเข้าพลังงานขั้นต้น (สุทธิ) อยู่ที่ระดับ 1,251 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 
จากปีก่อน การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเกือบทุกประเภท
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงไฟฟ้าน�าเข้าเพ่ิมข้ึนจาก 
โรงไฟฟ้าหงสาของ สปป.ลาว ซึ่งเริ่มส่งไฟฟ้าเข้าระบบ
ของไทยต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ส่วนการน�าเข้า 
ก๊าซธรรมชาตเิพ่ิมข้ึนจากแหล่งซอตก้ิา ประเทศเมียนมาร์ 
เร่ิมขายก๊าซธรรมชาติให้ประเทศไทยต้ังแต่เดอืนสงิหาคม 
2557 ประกอบกบัมีการน�าเข้า LNG เพ่ิมข้ึน ท้ังนี ้การน�าเข้า
พลังงานข้ันต้น (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 60 ของการใช้
พลังงานขั้นต้น (รวมพลังงานทดแทน)

 Import of primary energy: This year amounted 

to 1,251 KBD, a 6.8% gain over last year.  Net import 
of energy rose virtually across the board, particularly 

imported power from Laos’ Hongsa Power Plant, 

which joined Thailand’s grid in February 2015.  

Meanwhile, natural gas from the Zawtika Field of 

Myanmar began its sale to Thailand in August 2014, 

while LNG imports also grew. The net import of 

primary energy accounted for 60% of the total 
consumption of such energy (including renewables).

การน�าเข้าพลังงานข้ันต้น (สุทธิ) 
อยู่ที่ระดับ
NET commercial 
energy imports

1,251
พันบำร�เรลเทียบเท�ำน�้ำมันดิบต�อวัน
thousand barrels per day of

crude oil equivalent (KBD)

6.8ร้อยละ
Percent

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานข้ันต้น ปี 2558
Consumption, production, and import of primary energy in 2015

 มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 
911,888 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 34.8 จากปีก่อน  
มีปัจจยัหลกัคือราคาน�า้มันดิบท่ีอยู่ในระดับต�า่ โดยราคา
น�าเข้าน�้ามันดิบของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 54.3 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล ท้ังนี้ ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกมีความ
ผนัผวนในช่วงครึ่งปีแรกและปรับตวัลดลงอย่างตอ่เนื่อง
ในช่วงคร่ึงปีหลงัจากอุปทานน�า้มันดิบของโลกท่ีเพ่ิมสงูข้ึน 
ประกอบกับอุปสงค์ท่ีไม่สูงมากนักเนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวลง มูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบของไทยมี
สดัส่วนมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการน�าเข้า
ท้ังหมด โดยมูลค่าการน�าเข้าพลงังานลดลงเกอืบทุกชนดิ
จากราคาท่ีลดลง ยกเว้นมูลค่าการน�าเข้าไฟฟ้าและ LNG 
เพิ่มขึ้นตามปริมาณการน�าเข้าที่เพิ่มขึ้น

 Value of energy import: In 2015 was worth 

911,888 million baht, a 34.8% drop from last year, 
mainly due to the slumping oil price.  On average, 

Thailand’s imported crude oil cost $54.3per barrel.  
The world oil price was particularly volatile for the 

first half of the year, plunging during the second half 

after the growing supply worldwide coupled with the 

mild rise in demand caused by the sluggish world 

economy. The imported value of crude oil accounted 

for 65% of all imports. Finally, virtually all individual 
imported energy values dropped from cheaper prices, 

except for power and LNG imports, which tracked 

rising import volumes.
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
Individual energy overviews
น�า้มันส�าเรจ็รปู
Petroleum Products

 ในปี 2558 การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 131.9 
ล้านลติรต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 จากปีท่ีผ่านมา โดยมี
ปัจจัยหลักจากราคาขายปลีกท่ีลดลงอย่างชัดเจนเม่ือ
เทียบกับปีก่อน

• น�้ามันดีเซล ปี 2558 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 
60.1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน จาก
ราคาขายปลีกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยราคาขายปลีก
เฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2558 อยู่ที่ 21 บาทต่อลิตร

• น�า้มันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปี 2558 ปรมิาณการ
ใช้เฉลีย่อยู่ท่ี 26.4 ล้านลติรต่อวัน เพ่ิมข้ึนถงึร้อยละ 13.2 
จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมาจากราคาน�า้มันท่ีอยู่ในระดับต�า่
จูงใจให้มีการใช้มากข้ึน ประกอบกับผู้ใช้รถยนต์ LPG 
และ NGV หันกลับมาใช้น�้ามันมากขึ้นเนื่องจากราคาถูก
และมีความสะดวกด้านสถานีบริการที่ทั่วถึงมากกว่า

• น�้ามนัเครื่องบนิ ปี 2558 มปีรมิาณการใช้เฉลี่ยอยู่
ที่ 16.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากปีก่อน 
จากการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวได้ดี โดยในปี 2558 มี 
นกัท่องเท่ียวต่างชาตท่ีิเข้ามาประเทศไทย 29.9 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านคน จากปีก่อน

 This year saw consumption of petroleum  

products amount to 131.9 million liters per day, a 4.3% 
rise over last year, mainly accounted for by the 

slumping retail prices.

• Diesel: This year’s diesel consumption averaged 

60.1 million liters per day, a 4.1% gain over last year, 
due to plummeting prices. The average price in 

December was  21 baht per liter.

• Gasoline and gasohol: This year’s consumption  

of gasoline and gasohol averaged 26.4 million liters 
per day, a healthy 13.2% rise. Accounting for much 
of this rise were their greater volumes consumed at 

low prices whichspurred consumption. Add to this 

consumption by users of LPG and NGV because of 
liquid fuels’ cheaper price tags and greater 

convenience afforded by more service stations.

• Jet fuel: This year’s jet fuel consumption 

averaged 16.6 million liters per day, a 9.4% gain 
over last year, in line with healthy tourism growth. 

The year also saw 29.9 inbound tourists, a robust 

5-million gain over last year.

ปริมาณการใช้เฉลี่ย 
น�้ามันเบนซินและแก�สโซฮอล 
ปี 2558
Consumption  
of gasoline and gasohol 
in 2015

ปริมาณการใช้เฉลี่ย 
น�้ามันเครื่องบิน ปี 2558
Consumption  
of Jet fuel in 2015

ปริมาณการใช้เฉลี่ย
น�้ามันดีเซล ปี 2558
Consumption 
of diesel in 2015

ล้านลิตรต่อวัน ล้านลิตรต่อวัน ล้านลิตรต่อวัน
60.1 26.4 16.6
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LPG โพรเพน และบวิเทน 
LPG (propane and butane)

 ปี 2558 การใช้อยู่ท่ีระดบั 6,695 พันตัน ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 10.9 โดยการใช้ LPG เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีมีสดัส่วนมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณ
การใช้ท้ังหมด การใช้ลดลงถงึร้อยละ 20.6 จากการชะลอ
ตวัลงของอุตสาหกรรมต่อเนือ่งและภาคการส่งออกท่ียัง
หดตัว รองลงมาเป็นการใช้ในภาคครัวเรือนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 31 มีการใช้ลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการปรับราคาขายปลีก LPG เพื่อให้สะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จรงิ ส่งผลให้ราคาภาคครัวเรือนสงูกว่าปีก่อน
จงึไม่จงูใจให้มีการลกัลอบน�าไปใช้ผดิประเภท การใช้เป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต์ลดลงร้อยละ 12.3 เนื่องจากราคา
น�้ามันท่ีลดต�่าลงส่งผลให้ผู้ใช้บางส่วนกลับไปใช้น�้ามัน
แทน LPG ขณะท่ีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.0 จากราคาที่ปรับลดลงจากปีก่อนเพื่อให้ราคาเท่ากับ
ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งตามนโยบายของกระทรวง
พลงังาน และการใช้เองในโรงกลัน่เพ่ิมข้ึนถงึร้อยละ 50.6 
จากความต้องการใช้ในสาขาอืน่ท่ีลดลงส่งผลให้โรงกลัน่
น�าไปใช้เองมากขึ้น

 This year saw 6,695 thousand tons consumed, 
a 10.9% reduction from last year. Accounting for 

the lion’s share of consumption was LPG as 

petrochemical feedstock at 32%. Yet, its consumed 
volume fell by 20.6% with the slowdown in 
downstream industries and the shrinking export 

sector. Its consumption ratio in the household sector 

was a close second at 31%. Note that its consumed  
value actually fell by 4.3%, partly because of 
restructured retail prices in line with actual costs, 

which resulted in household prices being higher than 

last year-a disincentive for abused consumption. 

Therefore, LPG consumption in vehicles dropped by 

12.3%, as low fuel prices drew some motorists back 
from LPG. Meanwhile, industrial consumption of LPG 

surged by 3% due to reduced prices from last year 
to equal the prices in household and the transport sector, 

in line with the Ministry of Energy’s policy. Finally, 

refineries’ internal consumption of LPG increasedby 

50.6% due to reduced use by other sectors.

ปริมาณการใช้ LPG เป็น
วัตถุดิบอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Petrochemical Industry

ปริมาณการใช้ LPG 
ภาคครัวเรือน 
Household

ปริมาณการใช้ LPG  
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ 
Vehicle Fuel

ปริมาณการใช้ LPG  
ภาคอุตสาหกรรม 
Industrial Sector

20.6 4.3 12.3 3.0ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent
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ก�าซธรรมชาติ 
Natural gas 
 ป ี 2558 มีปริมาณการใช ้อยู ่ ท่ีระดับ 4,764  
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากปีก่อน 
โดยการใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 

ร้อยละ 60 ของการใช้ก๊าซธรรมชาติท้ังหมด เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4.3 ขณะที่การใช้ในสาขาอื่นๆ ลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ NGV ลดลงร้อยละ 4.1 จากราคาที่ปรับ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ขณะท่ีราคาน�้ามันปรับลดลง จูงใจ 
ให้ผู้ใช้ NGV บางส่วนกลับไปใช้น�้ามัน

 This year, natural gas consumption averaged 

4,764 million cubic feet per day, a 2.0% gain over 
last year.  Topping the consumption table was power 

generation (at 60%), representing 4.3% growth in 
volume, while consumption by other sectors fell, 

particularly NGV consumption (by 4.1%), due to the 
higher price than last year as liquid fuels cost less, 

thus drawing part of the NGV users.

การใช้เพื่อการผลิตไฟฟ�า 
Power Generation

การใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ 
NGV

ลิกไนต์/ถ่านหิน 
Lignite/coal
 ปี 2558 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 17,573 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.0 

• ลิกไนต์ ปี 2558 การใช้อยู่ที่ 3,883 พันตันเทียบ
เท่าน�้ามันดิบ ลดลงร้อยละ 20.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบลดลงเนื่องจากมี
ข้อจ�ากดัของสายส่ง ประกอบกบัโรงไฟฟ้าหงสา หน่วยท่ี 
1 ขนาด 491 MW เร่ิมผลติไฟฟ้าส่งเข้าระบบต้ังแต่เดอืน
กมุภาพันธ์ 2558 และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง 

• ถ่านหินน�าเข้า ปี 2558 การใช้อยู่ท่ี 13,690 พันตัน
เทียบเท่าน�้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 โดยส่วนใหญ่ใช้
เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 
คาดว่าเป็นการใช้ทดแทนลิกไนต์

 This year saw consumption of 17,573 thousand tons 
of crude oil equivalent, a 2.0% drop from last year.

• Lignite: Consumption amounted to 3,883 
thousand tons of crude oil equivalent, a 20.2% fall, 

due to less power dispatched by Mae Moh Power 

Plant, in turn caused by transmission line limitations. 

Also, the 491-MW Hongsa Power Plant Generator 
1 started distributing power into the grid in February 

2015, and coal consumption was reduced in the 

industrial sector.

• Imported coal: Consumption totaled 13,690 
thousand tons of crude oil equivalent, a 4.8% rise, 

most of which was to fire industrial processes, 

registering an 11.2% rise, probably in place of lignite.

20.2

4.8

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

การใช้ลิกไนต์ ในปี 2558 อยู่ที่
Consumtion of Lighnite in 
2015 was

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในปี 2558 อยู่ที่
Consumtion of Coal in 2015 was3,883
13,690

พันตันเทียบเท�ำน�้ำมันดิบ (ktoe) 
thousand tons of crude oil 

equivalent (ktoe)

พันตันเทียบเท�ำน�้ำมันดิบ (ktoe) 
thousand tons of crude oil 

equivalent (ktoe)

4.3 4.1ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent
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ไฟฟ�า
Power
 ก�าลังผลิตในระบบไฟฟ้า (ไม่รวมการผลิตไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก; VSPP) ณ เดือนธันวาคม 
2558 อยู่ที่ 38,815 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีก�าลังผลิตในระบบไฟฟ้า
สงูสดุคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 รองลงมาคือผูผ้ลติไฟฟ้า
อิสระ/ผูผ้ลติไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ร้อยละ 38 ผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) ร้อยละ 13 และซื้อ/แลกเปลี่ยนกับต่าง
ประเทศร้อยละ 9 

 System Generating apacity (excluding VSPPs): 
As of December this year, capacity stood at 38,815 MW, 
of which EGAT held 40%, followed by IPPs (38%), 
SPPs (13%), and trade with other countries (9%). 

การไฟฟ�าฝ�ายผลิต 
แห่งประเทศไทย  (กฝผ.)
EGAT

ผู้ผลิตไฟฟ�าอิสระ/ผู้ผลิตไฟฟ�ารายใหญ่
IPP

ผู้ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก
SPP

ซื้อแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
Buy/Exchange with foreign 
countries

40

38
13

9
ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ ในระบบของ 
กฟผ. เกดิข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดท่ีี 11 มิถนุายน 2558 เวลา 
14.02 น. ที่ระดับ 27,346 MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จาก
ปีก่อน เนือ่งจากอากาศท่ีร้อนเป็นเวลานาน โดยอณุหภมูิ 
ณ เวลา Peak อยู่ที่ 36.7 องศาเซลเซียส
 การใช้ไฟฟ้า ปี 2558 อยู่ท่ี 174,833 ล้านหน่วย เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.6 จากปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
เป็นช่วงเวลานาน ประกอบกับการขยายตัวของภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและ
การก่อสร้าง ขณะท่ีการใช้ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมเพ่ิม
ข้ึนไม่มากนักตามการหดตัวของการส่งออกซ่ึงเป็นผล 
กระทบจากเศรษฐกจิโลกท่ียังชะลอตัว โดยท่ีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นการใช้ในภาค
เกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง 

 Net Peak Generation Requirement: The 27,346 
MW net peak power consumption in EGAT’s system 
occurred on June 11 at 2:02 p.m., a 1.5% gain over 
last year, due to the prolonged summer. The  

temperature during the peak time was recorded at 

36.7 degrees Celsius.
 Power consumption: This year’s total consumption 

amounted to 174,833 million units, a 3.6% rise over 
last year, due to the prolonged summer and the 

growing business sector, particularly businesses 

concerning tourism and construction. Note that the 

industrial sector registered less consumption 

because of export contraction resulting from the 

global economic slowdown. Power consumption, 

however, rose across the economic spectrum, except 

for the agricultural sector, where it dropped as a 

result of drought.
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ก�าซธรรมชาติ
Natural Gas

น�าเข้าและอื่นๆ
Import and other

พลังน�้า
Hydropower

พลังงานหมุนเวียน
Renewable energy

ถ่านหิน/ลิกไนต์
Coal/Lignite

น�้ามัน
Oil

67%

8%

18%

0.5%
2%

5%

ปรมิาณการผลิตไฟฟ�า ปี 2558
Power Generation in 2015

 การผลิตไฟฟ้า ในปี 2558 อยู่ที่ 192,189 ล้านหน่วย 
(รวมการผลติไฟฟ้าจาก VSPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 จาก
ปีก่อน โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของการผลิต
ไฟฟ้าท้ังหมด ท้ังนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 มีการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.4 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน
ในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงส�าหรับผลิตไฟฟ้า

 Power generation: This year’s power generation 

amounted to 192,189 million units (including VSPPs), 
a 3.3% increment over last year. The main  
power-generating fuel was again natural gas, at 67% 
of the total. Renewables accounted for 5%, with 

generation rising by 10.4% in line with the Ministry 

of Energy’s policy of diversifying power-generating 

fuel sources.

แนวโน้มพลังงานปี 2559
Energy Outlook for 2016

 จากประมาณการเศรษฐกิจไทย โดย สศช. คาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.0-3.5  
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งขึน้ของการใช้จ่าย และ
การลงทุนของภาครัฐ รวมท้ังจากมาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิจและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ราคา
น�้ามันดิบในตลาดโลกจะยังอยู่ในระดับต�่า ท้ังนี้ สนพ. 
คาดการณ์ว่าราคาน�า้มันดบิดูไบในปี 2559 เฉลีย่อยู่ในช่วง 
35-45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 35.5-36.5 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ สนพ. จึงประมาณการความต้องการ
พลังงานของประเทศปี 2559 ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว 
สรุปได้ดังนี้

 Based on Thailand’s economic projection by 

NESDB, expansion in 2016 will be 3.0-3.5%, 
supported by accelerated public-sector spending 

and investment, not to mention economic stimulus 

measures and gradual recovery in the world economy 

under depressed oil prices. EPPO has projected the 

price of Dubai crude in 2016 at $35-45 a barrel and 
the exchange rate at 35.5-36.5 baht to the dollar.  
In view of these, EPPO has projected the following 

Thailand’s energy demand for 2016:
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 ความต้องการพลังงานข้างต้น ปี 2559 คาดว่า 
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกับปี 2558 ตาม 

ภาวะเศรษฐกจิท่ีขยายตวั โดยคาดการณ์ว่าการใช้น�า้มัน
ในปี 2559 จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 การใช้ถ่านหินและ 
ลกิไนต์คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 และ 3.0 ตามล�าดับ  
ส่วนการใช้ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 36.5 ในขณะท่ีการใช้ก๊าซธรรมชาติ คาดว่า 
จะลดลงร้อยละ 0.3

 Demand for promary energy: It is expected to 
increase from 2014 by 1.8% according to the 

expanding economy. Oil consumption, amounting 

to 4.4%, coal and lignite consumption should rise by 

1.8% and 3.0% respectively.  Hydropower/imported 
power consumption also should rise 36.5%. 
Meanwhile, consumption of natural gas should drop 

by 0.3%.

ความต้องการพลังงานข้ันต้น 
Demand for primary energy

 ปี 2559 คาดว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยการ
ใช้น�้ามันดีเซลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ส่วนการใช้
เบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นผลมา
จากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกท่ียังอยู ่ในระดับต�่า 
ประกอบกบัท่ีกระทรวงพลงังานปรับโครงสร้างราคา LPG 
ให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง ท�าให้ราคาปรับตัวสูงข้ึน 

ใกล้เคียงกับน�้ามัน ประชาชนบางส่วนจึงหันกลับมาใช้
น�้ามันเช่นเดิม การใช้น�้ามันเครื่องบินคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.7 ตามนโยบายของรัฐที่ออกมาตรการกระตุ้น
การท่องเท่ียว ท้ังนี้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีจะเข้ามา
เท่ียวในไทยคาดว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชีย เช่น  
จีนและเกาหลีใต้ ส่วนการใช้น�้ามันเตาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 22.6 ในขณะท่ีการใช้ LPG ในส่วนท่ีไม่รวม  
Feed stocks ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลง
ร้อยละ 4.3 

 Consumption looks set to rise by about 4.4%.   

This breaks down into diesel (3.2% rise) and gasoline 
and gasohol (9.7% rise due to still-low world oil 
prices and to the Ministry of Energy’s restructured 

LPG prices to reflect actual costs, which allows LPG 

and other fuels to cost about the same, thus drawing 

some users away from LPG). Consumption of jet 
fuel should rise by 5.7% under the government policy 

measures to spur tourism; most inbound tourists 
should still come from Asian countries like China and 

South Korea. Fuel oil consumption should rise by 

22.6% in line with the economic expansion of 2016. 
Finally, LPG consumption (excluding petrochemical 
feedstock) should decrease by about 2.5%.

น�า้มันส�าเรจ็รปู 
Petroleum Products

น�้ามันเบนซิน
Gasoline

น�้ามันดีเซล
Diesel

ก�าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

น�้ามันเครื่องบิน
Jet Oil

น�้ามันเตา
Fuel Oil

9.7 3.2 4.3 5.7 22.6
ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

 ไฟฟ้า ปี 2559 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3.9 เม่ือเทียบกับปี 2558 ซ่ึงจะขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกจิท่ีคาดว่าจะปรบัตัวดข้ึีน

 It is likely that Thailand will in 2016 experience 
3.9% growth in power consumption from this year 
amid the improving economy.

ไฟฟ�า 
Power 
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  รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏริปูโครงสร้างราคาเช้ือเพลงิ
ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกบัต้นทุนและให้มีภาระภาษี
ท่ีเหมาะสมระหว่างน�้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้น 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวันท่ี 
15 ธนัวาคม 2557 จงึได้มีมตเิห็นชอบกรอบและแนวทาง
ในการปรับโครงสร้างราคาน�า้มันเช้ือเพลงิ ดงันี้
 1) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง
 2) ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่ง ควรจะมี
อัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน
 3) กองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงใช้เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน
 4) ลดการชดเชยข้ามประเภทเช้ือเพลิง (Cross 
Subsidy)
 5) ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 6) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
 7) เกบ็เงนิกองทุนน�า้มันเช้ือเพลงิของน�า้มันเช้ือเพลงิ
ในแต่ละประเภท ในอตัราท่ีใกล้เคียงกนัตามค่าความร้อน

 To enhance national energy efficiency and deter 
consumers from wasteful consumption, the 
government adopted a policy of restructuring energy 
commodity prices in line with their costs while 
imposing suitable taxes on different fuel grades and 
different end-users. On December 15, 2014, National 
Energy Policy Council (NEPC) therefore endorsed 
the scope and approach for fuel price restructuring 
as follows:
 1) Prices must reflect realistic costs
 2) Transport fuels should be subjected to 
comparable excise taxes
 3) The Oil Fund should be used to maintain price 
stability and promote renewable/alternative energy
 4) Cross-subsidies should be minimized
 5) Suitable marketing margins should prevail
 6) Low-income groups should be helped
 7) Comparable rates of Oil Fund levies should 
be collected, based on heating value

การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
Energy price restructuring 

1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
LPG

 นโยบายในการปรับราคาก๊าซ LPG เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนการผลิตและการจัดหา 
กระทรวงพลังงาน โดย ส�านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) จึงได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างราคา
ก๊าซ LPG ตามกรอบแนวทางที่ กพช. เห็นชอบ ดังนี้  
 1) ให้ยกเลกิการก�าหนดราคา ณ โรงกลัน่ของโรงแยก 
ก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน 
โดยเห็นควรมอบหมายให้ กบง. รับไปก�าหนดราคา ณ 
โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้อยู ่ในระดับ 

ที่เหมาะสมต่อไป
 2) ก�าหนดราคาซ้ือตั้งต้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ส�าหรับการใช้ประเภทต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
 3) ปรับเงินจ่ายเข้า/ออกกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงให้มี
ค่าใกล้ศูนย์

 Since the LPG price restructuring policy should 
promote fairness while reflecting production and 
procurement costs, the Ministry of Energy (through 
EPPO) proceeded with such restructuring under the 
following NEPC-endorsed approach: 
 1) Revoked ex-gas separation plant (GSP) 
price-setting of $332.7549/ton and assigned CEPA 
to fix suitable ex-GSP prices
 2) Set a common initial LPG purchase price for 
all different end-uses
 3) Adjusted contribution to/payment from the 
Oil Fund to near zero.
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เดือน
Month

ก.พ.–เม.ย. 58
Feb-Apr 2015

พ.ค. –ก.ค. 58
May-Jul 2015

ส.ค.–ต.ค. 58
Aug-Oct 2015

พ.ย. 58-ม.ค. 59
Nov 2015-Jan 2016

โรงแยก 
GSPs

$498/ton $497/ton $464/ton $439/ton

โรงกล่ัน 
Refineries

$CP-20/ton $CP-20/ton $CP-20/ton $CP-20/ton

น�าเข้า 
Imports

$CP+85/ton $CP+85/ton $CP+85/ton $CP+85/ton

ปตท.สผ. 
PTTEP

Baht 13.90/kg Baht 13.90/kg Baht 14.40/kg Baht 15.30/kg

 สนพ. ได้จัดท�าแนวทางการก�าหนดราคาก๊าซ LPG 
เสนอกบง. เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2558 และวันท่ี  
3 เมษายน 2558 ได้พิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซ 
LPG ดังนี้
  • ก�าหนดหลักเกณฑ์การค�านวณราคา ณ  
โรงกลัน่ ซ่ึงเป็นราคาซ้ือต้ังต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ต้นทุน
จากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โรงกลั่นน�้ามันเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก น�าเข้า และ 
ปตท.สผ.) เฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามปริมาณการผลิต
และจัดหาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน 
  • ก�าหนดราคาต้นทุน LPG จากแหล่งผลติและ
แหล่งจัดหา ดังนี้ 

 On January 7, 2015, EPPO tabled guidelines  
for LPG price-setting for CEPA’s consideration and 
on April 3 restructured LPG prices as follows: 
  • Set an ex-refinery price computation 
criterion as the initial purchase price with the  
average-weighting method for costs at sources  
and at suppliers (GSPs, oil refineries, aromatics 
complexes, imports, and PTTEP), varying with 
outputs and supplied volumes over the past three 
months.
  • Below are this year’s costs, based on 
sources and suppliers:

 กบง. ใช้กลไกกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงปรับราคา 
ขายปลีก LPG ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสะท้อน
ราคาตามตลาดโลก

เดือน
Month

ก.พ. 
58

Feb, 
2016

มี.ค. 
58

Mar, 
2016

เม.ย. 
58

Apr, 
2016

พ.ค. 
58

May, 
2016

มิ.ย. 
58
Jun, 
2016

ก.ค. 
58
Jul, 

2016

ส.ค. 
58

Aug, 
2016

ก.ย. 
58

Sep, 
2016

ต.ค. 
58

Oct, 
2016

พ.ย. 
58

Nov, 
2016

ธ.ค. 
58

Dec, 
2016

ราคาตลาดโลก  
($/ton)
World market  
price ($/ton)

462 484 464 469 419 407 379 327 362 411 466

ต้นทนุเฉล่ียถ่วงน�า้หนัก 
(บาท/กก.)
Weighted- average 
cost (Baht/kg)

16.39 16.58 16.21 16.12 15.79 15.67 14.90 14.26 15.10 15.80 16.50

กองทุนน�้ามัน  
(บาท/กก.)
Oil Fund levy  
(Baht/kg)

0.53 0.34 0.53 0.62 0.95 1.07 0.91 0.92 0.08 -0.61 -1.31

ราคาขายปลีก  
(บาท/กก.)
Retail price  
(Baht/kg)

24.16 24.16 23.96 23.96 23.96 23.96 22.96 22.29 22.29 22.29 22.29

 CEPA then applied Oil Fund mechanisms to 
adjust retail LPG prices in line with world market 
prices.
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โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือน ม.ค.58 (ก่อนปรับ)
LPG price structure in January 2015 (before)

หน่วย: บาท/กก.
Baht/kg

เชื้อเพลิง
Fuel

ปิโตรเคมี
Petro

chemical

ต้นทุนจัดหาเฉลี่ย
Average procurement 

cost

14.4115

กองทนุน�า้มันชดเชย
Oil Fund compensation

-3.4153

ราคา ณ โรงกลั่น
Ex-refinery price

10.9962

ภาษีสรรพสามิต
Excise tax

2.1700

ภาษีเทศบาล
Municipal tax

0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1)
Oil Fund (1)

0.3031 1.000

กองทุนอนุรักษ์ฯ
ENCON Fund

0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT

0.9580

ราคาขายส่ง
Wholesale price

14.6443

กองทุนน�้ามันฯ (2)
Oil Fund (2)

5.6400

ค่าการตลาด
Marketing margin

3.2556

ภาษี(กองทนุ2+ค่าการ
ตลาด)
Tax (Oil Fund 2 + 

marketing margin)

0.6228

ราคาขายปลีก
Retail price

24.16

 จากการปรับหลักเกณฑ์การก�าหนดราคา ณ  
โรงกลัน่ การก�าหนดต้นทุนใหม่ ส่งผลให้โครงสร้างราคา
ก๊าซ LPG เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 Based on this price adjustment resulting in new 
costs, below is the current LPG price restructure:

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือน ธ.ค. 58 (หลังปรับ)
LPG price structure in December 2015 (after) 

หน่วย: บาท/กก.
Baht/kg

เชื้อเพลิง
Fuel

ปิโตรเคมี
Petro

chemical

ต้นทุนจัดหาเฉลี่ย
Average procurement 

cost

16.5051 16.5051

กองทนุน�า้มันชดเชย
Oil Fund compensation

0.0000 0.0000

ราคา ณ โรงกลั่น
Ex-refinery price

16.5051 16.5051

ภาษีสรรพสามิต
Excise tax

2.1700

ภาษีเทศบาล
Municipal tax

0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1)
Oil Fund (1)

-1.3170 0.0000

กองทุนอนุรักษ์ฯ
ENCON Fund

0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT

1.2303

ราคาขายส่ง
Wholesale price

18.8054

กองทุนน�้ามันฯ (2)
Oil Fund (2)

ค่าการตลาด
Marketing margin

3.2566

ภาษี(กองทนุ2+ค่าการ
ตลาด)
Tax (Oil Fund 2 + 

marketing margin)

0.2280

ราคาขายปลีก
Retail price

22.96
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 ผลจากการปรับโครงสร้างราคาดังกล่าวท�าให้ราคา
ก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนการผลิตและจัดหา เป็นราคา
เดียวกันทุกภาคส่วนท้ังการใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือเป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เกิดความเท่าเทียม 
เป็นธรรม แก้ไขปัญหาการลักลอบใช้ข้ามกลุ่ม และลด
ภาระกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงจากการชดเชยในส่วนการ
ผลิตและจัดหา
  • แยกประเภทกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อลด
การชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy) โดย
แยกกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงออกเป็นสองประเภท คือ 
กลุ่มน�้ามันส�าเร็จรูปและกลุ่มก๊าซ LPG และจัดสรรเงิน
ประเดิมของแต่ละกลุ่มจากกองทุนน�้ามันฯ ตามมูลค่า
การใช้ท่ีระดบัราคา ณ โรงกลัน่ในปี 2557 โดยกลุม่น�า้มนั
ส�าเร็จรปูมีเงนิประเดิมท่ีประมาณ 33,365 ล้านบาท และ
กลุม่ก๊าซ LPG มีเงนิประเดิมท่ีประมาณ 5,717 ล้านบาท 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อ
ประชาชนผู้ใช้น�้ามันชนิดอ่ืนท่ีต้องมาชดเชยให้กับผู้ใช้
ก๊าซ LPG 

 Thanks to this price restructuring, a single LPG 
price now reflects production and procurement costs 
across all sectors, whether for fuels or for 
petrochemical feedstock, resulting in equity, fairness, 
a solution to cross-smuggling between these groups, 
and less Oil Fund compensation for outputs and 
procurement.
  • Separated Oil Fund categories to minimize 
cross-subsidies by establishing a petroleum product 
group and an LPG group, while allocating an initial 
sum for each group from the Oil Fund under the 
consumption value at ex-refinery prices of 2014.  
The petroleum product group received about Baht 
33,365 million, whereas the LPG group received 
about Baht 5,717 million.  In short, this solution 
resolved unfair treatment of those that consumed 
other petroleum products, who would no longer pay 
for LPG users. 

2. นโยบายการก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2559 – 2563
 Policy on Thailand’s electricity tariff structuring for 2016-2020

 Since the policy on Thailand’s electricity tariff 
structuring for 2011-2015 (acknowledged by the 
Cabinet on March 1, 2011) was about to expire, 
EPPO investigated and developed a draft policy on 
Thailand’s electricity tariff structuring for 2016-2020 
to refine Thailand’s policy in harmony with its Power 
Development Plan, fulfill public policy, and suit 
changing socio-economic circumstances. The 
objectives are to ensure that Thailand’s electricity 
tariffs fairly and duly reflect its procurement costs 
for both power suppliers/distributors and power 
consumers; promote power consumption that reflects 
different costs for different times of day; duly look 
after low-income residential consumers and those 
that truly need tariff subsidies, while paying due 
regard for the security and sustainability of supply; 
and promote efficient power consumption in keeping 
with socio-economic circumstances and in line with 
Thailand’s PDP, endorsed by NEPC on December 
21, 2015. Below are the highlights:

  นโยบายการก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยปี 2554 - 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้
รับทราบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 จะครบก�าหนดตาม
กรอบระยะเวลา สนพ. จงึได้ศกึษาและจดัท�าร่างนโยบาย
การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 
2559 - 2563 เพื่อปรับปรุงนโยบายโครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับแผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ และมีความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยมีวัตถปุระสงค์
เพ่ือก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้
สะท้อนถึงต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม ท้ังในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้
ไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าท่ีสะท้อนถึงต้นทุนค่า
ไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน ดูแลผู้ใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยท่ีมีรายได้น้อยและผู้สมควรได้รบัการ
อุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยค�านึงถึงความมั่นคง
และความย่ังยืนของพลงังานไฟฟ้า และส่งเสรมิให้มีการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึ่ง กพช. ได้
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยสรุป
สาระส�าคัญ ดังนี้
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 Essences of the policy on Thailand’s electricity 
tariff structuring for 2016-2020
 (1) Tariffs must suit Thailand’s socio-economic 
structure while reflecting economic costs.
 (2) People in all regions must enjoy greater equity 
through uniform tariffs, except for businesses located 
on islands and power users connected to international 
grids.
 (3) A clear, transparent, and accountable 
separation of costs of individual businesses must 
be in place, with each business’s costs grouped by 
geographical region as a minimum.  Such separated 
costs must be reported to applicable agencies by 
the end of the second quarter after the end of the 
fiscal year.
 (4) Returns on power authorities’ investment 
must be reviewed against the scope of their efficient 
operating expenses. 
 (5) The three power authorities must command 
adequate financial standings for continued, suitable 
business expansion in the long term.
 (6) A suitable, efficient mechanism must be in  
place for the monitoring of power authorities’ 
investment.

 The policy on wholesale electricity tariff structure 
consists of:
 (1) Wholesale structures adopted by EGAT for 
distribution to MEA and PEA should be identical, 
duly reflecting costs against voltages and TOUs 
(times of usage).
 (2) Due adjustment of power factors for  
wholesale for the three power authorities and power 
business operators should be in place, in line with 
present circumstances.
 (3) A mechanism for income-loss subsidies 
should be in place among the power authorities, 
proportional to the financial standings of such 
authorities for a given year, while allowing for fairness 
to power users. An annual revision should be in 
place for fairness to each such authority.

 หลักการของนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ปี 2559 - 2563 ประกอบด้วย 
 (1) อัตราค่าไฟฟ้าต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และสะท้อนต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 (2) ส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในทุก
ภูมิภาค โดยเป็นอัตราเดียวกันส�าหรับส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ 
และผู ้ใช้ไฟฟ้าท่ีเช่ือมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า
ระหว่างประเทศ 
 (3) มีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการอย่างชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการจ�าแนกต้นทุนของแต่ละ
กิจการตามพ้ืนท่ีอย่างน้อยในระดับภาคทางภูมิศาสตร์ 
และให้รายงานผลการแบ่งแยกต้นทุนต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 2 หลังสิ้นปีบัญชี 
 (4) พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนของการไฟฟ้า 
ภายใต้เงื่อนไขกรอบค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานของการ
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) ให้การไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง มีฐานะการเงนิเพียงพอ 
ต่อการขยายกจิการอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมในระยะยาว 
 (6) มีกลไกในการติดตามการลงทุนของการไฟฟ้าที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 นโยบายโครงสร้างอัตราขายส่ง ประกอบด้วย 
 (1) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งท่ีการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขายให้การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ควรเป็นโครงสร้างเดียวกันโดยสะท้อนต้นทุนตามระดับ
แรงดันและตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า (Time of 
Usage-TOU) 
 (2) ก�าหนดบทปรับค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า 
(Power Factor) ในระดับขายส่งส�าหรับการไฟฟ้า 
ท้ัง 3 แห่งและผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 (3) ก�าหนดกลไกเงนิชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของฐานะการเงินของ 
การไฟฟ้าในแต่ละปีและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และมี
การทบทวนทุกปีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อแต่ละ 
การไฟฟ้า
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โครงสร้างอัตราขายส่ง

ฝ�ายผลิต (Generation: G)

กฟผ. ขายไฟฟ�าให้ กฟน. และ กฟภ. โครงสร้างอัตราเดียวกัน
EGAT distributes power to MEA and PEA under the same 

tariff structure.

กำหนดกลไกชดชเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ�า
ตามความเหมาะสมของฐานะการเง�นของการไฟฟ�าและเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้ไฟฟ�า โดยให้มีการทบทวนทุกปี
A mechanism is in place for income-loss subsidies among 

the power authorities, suiting the financial standings of 

these authorities and fair to power users, with an annual 

revision.

*ป�จุบัน ชดเชยตามหน่วยจำหน่ายที่เกิดข��นจร�ง โดยผ่านกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ�า
ตามมาตรา 97(1) ของ พรบ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
Today, compensation varies with the actual number of units sold, through 

the mechanisms of the Power Development Fund under Article 97(1) 

of the Energy Business Act of 2007

สะท�อนต�นทุนตำมระดับแรงดันและตำมช�วงเวลำของกำรใช�ไฟฟ�ำ
Reflects costs against voltages and TOUs.

สำหรับกำรไฟฟ�ำทั้ง 3 แห�งและผู�ประกอบกิจกำรไฟฟ�ำ
Governs the three power authorities and power business 

operators

เหมำะสมกับสถำนกำรณ�ป�จจุบัน
Suits present circumstances

กำหนดบทปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ�า (Power Factor)
Adjustment of power factors is in place

นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง

Wholesale electricity tariff structure

Wholesale electricity tariff structure policy

ค่าไฟฟ�าขายส่ง
Wholesale power 

charge

 ค่าไฟฟ�าฐานขายส่ง 
Wholesale base 

power charge

 จำนวนหน่วย
จำหน่ายไฟฟ�า

units distributed

 ค่าไฟฟ�าฐานผันแปร (Ft)
ขายส่ง

wholesale Ft
VAT

1 2 3

ฝ�ายจำหน่าย (Distribution: D)ระบบส่ง (Transmission: T)

ขายไฟฟ�า
Distributes power to

G T

 นโยบายโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าขายปลกี ประกอบด้วย 
 (1) การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกให้สะท้อน
ต้นทุนตามช่วงเวลา ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
แต่ละประเภท โดยมีการส่งสัญญาณให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกด้านราคา 
 (2) ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยท่ีมีรายได้น้อยใน
ระดับหนึ่ง 
 (3) มีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอทุก  
5 ปี โดยให้หน่วยงานก�ากับดูแลจัดต้ังคณะท�างาน
ทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 
ภายใน 2 ปี หลังจากมีการประกาศใช้นโยบายโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าขายปลกีและให้รายงานผลการด�าเนนิงานต่อ กพช. 
 (4) ก�าหนดบทปรับค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า 
(Power Factor) ในระดับขายปลีกส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง 
 (5) สะท้อนความมั่นคง ความถี่ และแรงดันไฟฟ้า 
ตามลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ และพิจารณาบทปรับกรณีใช้ไฟฟ้าผิด
วัตถปุระสงค์และการลกัลอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มี
ใบอนุญาต 

 The policy on retail electricity tariff structure 
consists of:
 (1) Tariff-setting must reflect costs against  
TOUs and the nature of each power user group, with 
clear signals given to power users for efficient 
consumption through price mechanisms
 (2) Low-income residential power users should 
get some subsidy
 (3) Revision or adjustment should be undertaken 
every five years. To this end, the regulator should 
set up a taskforce to review the suitability of retail 
electricity tariffs within two years of the implementation 
of the retail tariff structure and report its performance 
to NEPC.
 (4) Due adjustment of power factors should  
be in place for retail sale to medium and large 
business users and to selected businesses
 (5) The structure must reflect security, frequency, 
and voltage for the consumption characteristic of 
each user group. Fines should be in place against 
power consumption abuse and illegal power 
distribution.
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โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก

มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุก 5 ปี
Revised every five years

Power Factor

ใช�ไฟฟ�ำผิดวัตถุประสงค�
Consumption abuse

กำรลักลอบจำหน�ำยไฟฟ�ำ
Illegal distribution

อัตรำค�ำบร�กำรพ�เศษสำหรับผู�ใช�ไฟฟ�ำในพ�้นที่รอบโรงไฟฟ�ำ
Special tariffs for users around power plants

อัตรำค�ำไฟฟ�ำสำหรับผู�ใช�ไฟฟ�ำใน พ�้นที่เขตเศรษฐกิจพ�เศษ
และผู�ใช�ไฟฟ�ำระหว�ำงประเทศที่เชื่อมโยงกับไทย
Tariffs for users located in SEZs and for those international 

power linked with Thailand’s grids

อัตรำค�ำไฟฟ�ำที่สะท�อนต�นทุนกำรผลิตไฟฟ�ำในช�วง Peak
Tariffs reflecting generation costs at peak demand periods

อัตรำค�ำไฟฟ�ำทีส่�งเสร�มประสิทธ�ภำพกำรใช�ไฟฟ�ำของประเทศ
Tariffs promoting national power consumption efficiency

ค�ำธรรมเนียมพ�เศษ ตำมมำตรำ 42 ของ พรบ.อนุรักษ�พลังงำน
Special fees under Article 42 of the Energy Conservation 
Promotion Act

มำตรกำร EERS ตำมแผน EEP2015
EERS measures under EEP2015

มีการดูแลผู้ใช้ไฟฟ�าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยในระดับหนึ่ง
Low-income residential power users should be qualified 

for some subsidy

นโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก

Retail electricity tariff structure

Retail electricity tariff structure policy

ค่าไฟฟ�าขายปลีก
Retail power 

charge

 ค่าไฟฟ�าฐานขายปลีก 
Retail base 

power charge

 จำนวนหน่วย
ไฟฟ�า

units distributed

 ค่าบร�การ
รายเดือน
monthly 

service free

 ค่าไฟฟ�าฐานผันแปร (Ft)
ขายปลีก

wholesale Ft
VAT

1 2 43

ศึกษาและนำเสนอหลักฐานสำหรับอัตราไฟฟ�าที่ส่งเสร�มการพัฒนาไฟฟ�า
ตามนโยบายของรัฐ
Investigate and present criteria for power development promoting tariffs 

under public policy

ศึกษาและนำเสนอหลักฐานสำหรับอัตราไฟฟ�าที่ส่งเสร�มการเพ��ม
ประสิทธ�ภาพการผลิตและการใช้ไฟฟ�ารวมถึงการจัดการ Peak
Investigate and present to NEPC the criteria for setting tariffs 

that promote Thailand’s power generation efficiency and 

consumption together with peak consumption management

สะท้อนตามคุณภาพไฟฟ�า
Power quality must be reflected

กำหนดบทปรับ
Adjustments must be in place for

G D RT

 (6) ก�าหนดให้มีอัตราค่าบริการพิเศษส�าหรับธุรกิจ
บนเกาะ โดยให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายใน 1 ปี นับ
จากโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีกใหม่มีผลบังคับใช้ และ
ให้ประเมินความเหมาะสมและความจ�าเป็นของโครงการ
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเติมเงิน โดยให้รายงานให้ กพช. รับ
ทราบ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 (7) ให้หน่วยงานก�ากับดูแลร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาและน�าเสนอหลักเกณฑ์การก�าหนด
อัตราค่าไฟฟ้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาไฟฟ้าตามนโยบาย
ของรัฐต่อ กพช. ได้แก่ หลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตรา
ค่าบริการพิเศษส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
เสนอต่อ กพช. พิจารณาภายใน 1 ปี นับจากโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าขายปลีกใหม่มีผลบังคับใช้ และหลักเกณฑ์ใน
การก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าและคุณสมบัตกิารขอใช้ไฟฟ้า
ส�าหรับผูใ้ช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษของ
ประเทศไทยและผูใ้ช้ไฟฟ้าระหว่างประเทศท่ีเช่ือมโยงกบั
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย เสนอต่อ กพช. เพ่ือให้
ความเห็นชอบ ภายในกรอบระยะเวลา 2 ปีหลังจาก
โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีกมีผลบังคับใช้ 

 (6) A special tariff should be established for  
island businesses, to be completed and implemented 
within one year of the enforcement of this new  
tariff structure. The suitability and needs of the project 
for “top-up” power users should be assessed  
and reported to NEPC for acknowledgment within 
one year.
 (7) The regulator and applicable agencies are  
to investigate and present to NEPC a set of criteria 
for setting power development promotion under 
public policy.  These criteria consist of the criteria 
for setting tariffs for users around power plants, 
 to be tabled for NEPC’s review within one year of 
the enforcement of the new retail structure; and  
the criteria for tariff-setting and qualifications for 
power-connection requests for those located in 
Thailand’s SEZs and international power users linked 
with Thailand’s grids, which should be tabled for 
NEPC’s review within two years of the enforcement 
of the new retail tariff structure.
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 (8) ให้หน่วยงานก�ากับดูแลร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาและน�าเสนอหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ส�าหรับการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าท่ีส่งเสริมการเพ่ิม
ประสทิธภิาพการผลติและการใช้ไฟฟ้าของประเทศ รวม
ถึงการจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และน�าเสนอ
ต่อ กพช. ภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี หลงัจากโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าขายปลีกใหม่มีผลบังคับใช้ ประกอบด้วย การ
ศึกษา ทบทวน และก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ส�าหรับการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าท่ีสะท้อนต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด อัตรา
ค่าไฟฟ้าท่ีส่งเสริมประสทิธิภาพการใช้ไฟฟ้าของประเทศ 
และสนบัสนุนการด�าเนนิงานของ สนพ. และกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ในการส่งเสรมิการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประเทศ  
 
 นโยบายการปรับอัตราค ่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย 
 (1) มีสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  
(ค่า Ft) เพ่ือสะท้อนการเปลีย่นแปลงของต้นทุนท่ีอยู่นอก
เหนือการควบคุมของการไฟฟ้าอย่างแท้จริง มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 
 (2) ค่า Ft ควรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 
และค่าซ้ือไฟฟ้า ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเช้ือเพลิง 
และค่าซ้ือไฟฟ้าฐานท่ีใช้ในการก�าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
 (3) ให้หน่วยงานก�ากับดูแลทบทวนวิธีการและอัตรา
เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97  
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2550 เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมท้ังให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
 (4) ค่า Ft ควรมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน เพื่อ 
มิให้เป็นภาระต่อการไฟฟ้า และเพ่ือให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่ต้อง
รับภาระความผันผวนของค่าไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย
เกินไป

 (8) The regulator and applicable agencies are  
to investigate and present to NEPC a set of criteria 
for setting tariffs to promote Thailand’s generation 
and consumption efficiency, as well as for the 
management of peak power consumption, to be 
tabled for NEPC’s review within one year of the 
enforcement of the new tariff structure.  Such criteria 
must consist of the investigation, revision, and setting 
of suitable criteria for tariff-setting to reflect 
generation costs at peak demand periods, promote 
national consumption efficiency, and support the 
performance of EPPO and the Department of 
Alternative Energy Development and Efficiency in 
promoting national power generation and  
consumption efficiency.
 
 The policy on automatic electricity tariff 
adjustment consists of: 
 (1) An automatic power factor adjustment (Ft) 
formula is in place to truly reflect changes in costs 
that are transparent and fair to consumers beyond 
the control of the power authorities 
 (2) Ft should consist of fuel expenses, power 
purchase expenses that vary from assumed fuel 
expenses and base power purchase expenses for 
tariff structuring, and impacts of public policy
 (3) The regulator is responsible for the revision 
of procedures and rate of contribution to the Power 
Development Fund under Article 97 of the Energy 
Industry Act of 2007 so as to be fair to users and 
optimize benefits for the public, while conforming to 
the objectives of such fund
 (4) Ft should undergo revision every four months  
to avert burdens on power authorities and excessive 
volatility-based tariff burdens.
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แผนพฒันาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 – 2579 
Power Development Plan 2015-2036 (PDP 2015)

 สนพ. ได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development Plan; 
PDP 2015) ซ่ึงเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี  
ของประเทศ โดยให้ความส�าคัญในการสร้างสมดุล 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านความม่ันคงทางพลงังาน 2) ด้านเศรษฐกจิ และ 
3) ด้านสิง่แวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกบัวิสยัทัศน์ประเทศไทย 
ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่ง กพช. และ 
ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
และวันท่ี 30 มิถนุายน 2558 ตามล�าดบั สรุปสาระส�าคัญ 
ดงันี ้หลกัการในการจดัท�า PDP 2015 ได้ให้ความส�าคญั
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพื่อให้
มีความม่ันคงครอบคลุมท้ังระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่ง
ไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี ตอบสนอง
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพ่ือรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ รวมถงึการกระจายสดัส่วน
เชื้อเพลิง (Fuel diversification) ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ให้มีความเหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งการพ่ึงพิงเช้ือเพลงิ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง

 EPPO developed PDP 2015 a 20-year plan to 
supply electricity to Thailand with due regard for 
energy security, economic, and environmental 
aspects.  Aligning with Thailand’s Secure, Prosperous, 
Sustainable vision for 2015-2020, these aspects 
were endorsed by NEPC and the Cabinet on May 14, 
and June 30, 2015.  Below are the highlights:
 1) Security: The plan allows for security of  
the power generation system, transmission system, 
and distribution system to sustain the national 
economic and social development plans, while 
allowing for proper fuel diversification and lowering  
over-dependence on any particular fuel.
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 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ค�านึงถึงต้นทุน 

การผลติไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ราคาค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสม 

และมีเสถียรภาพ ประชาชนไม่แบกรับภาระสูงเกินไป 
รวมถึงจะต้องสะท้อนต้นทุนในการผลิตและจ�าหน่าย 
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว และค�านงึถงึประสทิธภิาพ (Efficiency)
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมีเป้าหมายในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลติไฟฟ้าจากการปลด
ปล่อยของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้ รวมทั้งส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 แนวทางการจัดท�า PDP 2015
 1) การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว:  
จดัท�าให้สอดคล้องกบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
(GDP) ปี 2557 - 2579 ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี GDP 
เฉลี่ยท่ีร้อยละ 3.94 เทียบกับอัตราเฉลี่ยในแผนเดิมท่ี
ร้อยละ 4.49
 2) แผนอนรัุกษ์พลงังาน: จากความต้องการใช้ไฟฟ้า 
กรณีปกติ ได้มีการปรับปรุงความต้องการใช้ไฟฟ้าโดย
ค�านึงถึงแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยแผนอนุรักษ์พลังงาน 
20 ปี จะปรับลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 
เทียบกบัปี 2556 โดยในส่วนการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
คิดเป็น 89,672 ล้านหน่วย
 3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก: ตามแนวทางการจัดท�าแผน PDP 2015 ก�าหนด
ให้มีการเพ่ิมสดัส่วนการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทน
จากปัจจบัุนท่ีร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปรมิาณความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 คิด
เป็นก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 19,634.4 เมกะวัตต์
 4) ความม่ันคงของระบบไฟฟ้า: พิจารณาเสริมความ
ม่ันคงของระบบไฟฟ้า บริเวณท่ีมีจุดเสี่ยงและมีความ
ส�าคัญของประเทศได้แก่ ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ และพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท้ังนี้
ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 
ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
 5) การจัดสรรก�าลังผลิตไฟฟ้าและก�าหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า: โดยจัดสรรก�าลังผลิตไฟฟ้า
ในส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องตามแผน 
AEDP ก�าหนดให้มีการกระจายเชื้อเพลิง เพื่อลดความ
เสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง

 2) Economy: Due regard is given to suitable  
costs of power generation, sensible and stable  
power charges, the public’s reasonable burdens, and 
realistic generation costs and distribution costs, which 
must be acceptable to the public and the business 
sector, while not obstructing long-term national 
socio-economic development and taking into 
account efficiency.
 3) Ecology: The plan must contribute to 
environmental impact mitigation. In particular, it must 
bear a goal for carbon dioxide emission reduction per unit 
of electricity toward the end of the plan. Also, the plan 
must promote generation from alternative/renewable 
energy and promote participation for sustainable 
development.

 Guidelines for PDP 2015 formulation
 1) Long-term load forecast: This forecast  
should align with NESDB’s GDP of 2014-2036, 
averaging 3.94% in GDP against 4.49% under the 
previous plan.
 2)  Energy efficiency plan: Based on business-
as-usual (BAU) power demand, adjustment has been 
made to power demand with due regard for the 
energy efficiencyplan. The 20-year energy efficiency 
plan is to lower energy intensity by 30% from that 
of 2013. The power consumption will be reduced  
89,672 million units.
 3) Alternative energy development plan:  
The ratio of power generated from alternative  
energy and renewables is to be raised from  
currently 8% to 20% of the national power  
demand in 2036, or about 19,634.4 MW.
 4) Power system security: The plan should 
consider power system security enhancement 
around risky locations critical to Thailand, in particular 
system security in the South as well as Bangkok 
and its periphery, while keeping the national power 
reserve at no less than 15% of the peak power 
demand.
 5) Powergeneration capacity allocation and 
determination offuel mix: Capacity allocation from 
renewables must be compatible with AEDP, under 
which fuel diversification prevails to minimize over-
dependence on any particular fuel.
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 6) นโยบายผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP): จะด�าเนินการตาม
สญัญาของโรงไฟฟ้าเอกชนท่ีมีข้อผกูพัน (Commit) แล้ว 
ส�าหรับโรงไฟฟ้า SPP ที่จะหมดอายุสัญญา จะส่งเสริม
เฉพาะโครงการท่ีจ�าเป็นต้องผลิตไฟฟ้าและไอน�้า
จ�าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
 7) แผนการลงทุนของการไฟฟ้า: พัฒนาระบบส่ง 
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ให้สอดรับกบัการพัฒนาระบบส่ง
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
การพัฒนา ASEAN Power Grid และประเทศในกลุ่ม 
GMS รวมถึงการวางแผนเพ่ือรองรับการส่งเสริม
พลงังานทดแทนในรายพ้ืนท่ี และให้ความส�าคัญกบัระบบ
สมาร์ทกริด (Smart Grid) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 6) IPPs and SPPs: Committed power purchase 
agreements (PPAs) with private power producerswill 
be honored, while agreements with SPPs nearing 
expiry will be promoted, but only those essential 
projects with power and steam outputs sold to 
customers located in industrial estates.
 7) Power authorities’ investment plans:  
The plan focuses on developing transmission and 
distribution systems to align with the development 
of transmission and distribution systems to 
accommodate AEC. To this end, such systems are 
to be linked up with those of neighboring countries, 
development of the ASEAN Power Grid and the grids 
of GMS countries, and plans to accommodate 
promotion of renewable energy in certain areas.  
To raise the efficiency of power generation from 
renewables, emphasis is to be on smart grids.

ภาพรวมของ PDP 2015
 1) ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วง ปี 2558-2579 มีดังนี้

PDP 2015 overview 
 1) Below are the highlights for power generation 
capacities for 2015-2036:

ก�าลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี 2558-2579
Power generation capacities for 2015-2036

PDP 2015 

PDP 2015

ก�าลังผลิตสิ้นปี 2557 Yearend-2014 capacity 37,612

ก�าลังผลิตไฟฟ�าใหม่ New capacity 57,459

ก�าลังผลิตที่ปลดออก Removed capacity -24,736

ก�าลังผลิตไฟฟ�าสิ้นปี 2579Yearend-2036 capacity 70,335

ก�าลังผลิตไฟฟ�าใหม่ช่วงปี  
2558-2579 
New capacity for 2015-2036

ผูกพนัแล้ว/ความม่ันคง 
Committed / 

security-based

โครงการ 
โรงไฟฟ้าใหม่ 

New power plant 

project

รวม 
Total

รฟ.ถ�ำนหินสะอำด Clean coal 4,390 3,000 7,390

รฟ.ก๊ำซธรรมชำติ Natural gas 14,878 2,600 17,478

รฟ.นิวเคลียร� Nuclear - 2,000 2,000

รฟ.กังหันแก๊ส Gas turbine - 1,250 1,250

โคเจนเนอเรชั่น Cogeneration 3,695 424 4,119

พลังงำนหมุนเวียน Renewables - 12,105 12,105

พลังน�้ำสูบกลับ Pumped hydro-storage 500 1,601 2,101

ซื้อต�ำงประเทศ Imported 3,316 7,700 11,016

รวม Total 26,779 30,680 57,459
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 2) สดัส่วนการผลติพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภท
เชื้อเพลิง

 2) Ratios of power-generation capacities  
by fuel type

ร้อยละ
Percent

พลังน้ำต่างประเทศ
Imported hydropower

ก�าซธรรมชาติ
Natural gas

ถ่านหินและลิกไนต์
Coal and lignite

นิวเคลียร์
Nuclear

พลังงานหมุนเว�ยน (รวมพลังน้ำในประเทศ)
Renewables (including domestic hydro)

15

ร้อยละ
Percent

37

ร้อยละ
Percent

23

ร้อยละ
Percent

5
ร้อยละ
Percent

20

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงตาม PDP 2015
Ratio of power-generation capacities by fuel type under PDP 2015

ล้านหน่วย
Million units

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2564
2021

2565
2022

2566
2023

2567
2024

2568
2025

2569
2026

2570
2027

2571
2028

2572
2029

2573
2030

2574
2031

2575
2032

2576
2033

2577
2034

2578
2035

2579
2036

นิวเคลียร์
Nuclear

นิกไลต์
Lignite

ถ่านหิน
นำเข้า

Imported 
coal

ก๊าซ
ธรรมชาติ

Natural gas

พลังน้ำ
ต่างประเทศ
Imported 

hydropower

พลังน้ำ
ในประเทศ

Indigenous 
hydropower

พลังงาน
หมุนเว�ยน

Renewables

50,000

0

18%

16%

8%

51%

16%

7%

7%
3%
6%

64%

10%

10%

2%

2%

15%

37%

17%

6%

5%
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แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 
Energy Efficiency Plan 2015-2036 (EEP 2015)

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีการ
ลงทุนตามแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง
ตามนโยบายรัฐบาล รวมท้ังเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการใช้พลังงานของ
ประเทศ สนพ. จึงได้ทบทวน และจัดท�าแผนอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan; 
EEP 2015) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง กพช. 
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมี
สาระส�าคัญ ดังนี้
 EEP 2015 มีเป้าหมายท่ีจะลดความเข้มการใช้
พลังงาน (EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2553 หรือหมายถึงจะลดการใช้พลังงานลง
ให้ได้ท้ังสิน้ 56,142 ktoe ของปรมิาณการใช้พลงังานข้ัน
สุดท้ายทั้งหมดของประเทศ ณ ปี พ.ศ. 2579 (ตามค่า
พยากรณ์อยู่ที่ระดับ 187,142 ktoe) และเป็นไปตามที่
ผู ้น�ากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
(APEC) ได้มีปฏญิญาในเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมิู
อากาศ ความม่ันคงทางพลงังานและการพัฒนาพลงังาน
สะอาด (APEC Leaders’ Declaration on Climate 
Change, Energy Security and Clean Development) 
โดยประกาศเจตจ�านงมีเป ้าหมายร ่วมกันท่ีจะลด
อัตราส่วนของปริมาณพลังงานท่ีใช้ต่อผลของกิจกรรม
หรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (EI) ลงอย่างน้อยร้อย
ละ 45 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยมีสัดส่วน
ท่ีประเทศพึงจะสามารถมีส่วนร่วมได้ประมาณร้อยละ 
26-30 ท้ังนี้ เป็นการประมาณการเบ้ืองต้นจาก Asia 
Pacific Energy Research Centre หรือ APERC 

 In recent years, Thailand has seen changes in 
economic growth tendency and has adopted 
investment plans stressing transport infrastructural 
investment plans under government policy. It is also 
poised for the stride into AEC, which is bound to 
affect national energy consumption. This is why 
EPPO has revised and developed an Energy 
Efficiency Plan 2015-2036 (EEP 2015), compatible 
with PDP 2015 and the national social and economic 
development plan. EEP 2015 was endorsed by NEPC 
on August 13, 2015, with the following highlights.
 EEP 2015 seeks to lower Thailand’s energy  
intensity (EI) by 30% by 2036 from that of 2010, a 
total of 56,142 ktoe reduction of Thailand’s final 
energy consumption in 2036 (forecast at 187,142 
ktoe), and in line with APEC Leaders’ Declaration 
on Climate Change, Energy Security and Clean 
Development, which pledged a common goal of 
reducing the ratio of EI by at least 45% by 2035. 
The ratio that Thailand may engage in is 26-30% 
as initially estimated by the Asia Pacific Energy 
Research Centre (APERC).
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 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน  
(EEP 2015)
 เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย EEP 2015 ใช้มาตรการผสม
ผสานท้ังการบังคับ (Push) ด้วยมาตรการก�ากับดูแล 
ผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ควบคู่
ไปกบัการจงูใจ (Pull) ด้วยมาตรการทางการเงนิโดยการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงมุ่งเน้นด�าเนินการใน 4 กลุ่ม
เศรษฐกจิ คอื ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธรุกจิ/อาคาร
ภาครัฐ ภาคบ้านพักอาศัย และภาคขนส่ง โดยพิจารณา
มาตรการท่ีจะสามารถเห็นผลได้ในเชิงประจกัษ์ แบ่งเป็น 
3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่

 Driving strategies for EEP 2015
 To achieve EEP 2015 goals, a combination of 
push and pull measures will be taken. Push measures 
mean regulations of the Energy Conservation 
Promotion Act of 1992 and 2007 (amended). In tandem, 
pull measures imply subsidies from the Energy 
Conservation Promotion Fund (ENCON Fund). Four 
economic sectors-industrial, business/public 
buildings, residences, and transport- qualify with  
a focus on those with clearly visible outcomes. Three 
strategies and 10 measures are deployed in driving 
the plan into practice:

เป้าหมายและภาพรวมการลดใช้พลังงาน
Goals and overview of energy consumption reduction

มำตรฐำนกำรอนุรักษ�พลังงำน
ในโรงงำน/อำคำรควบคุม

มำตรฐำนอำคำรก�อสร�ำงใหม�
เพ�่อกำรอนุรักษ�พลังงำน (BEC)

มำตรฐำนและติดฉลำกอุปกรณ� 
เคร�่องจักร และวัสดุกำรอนุรักษ�พลังงำน

บังคับใช�เกณฑ�มำตรฐำนกำรอนุรักษ�พลังงำน
สำหรับผู�ผลิตและจำหน�ำย

ช�วยเหลือ/อุดหนุนกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ�พลังงำน

ส�งเสร�มกำรใช�แสงสว�ำง
เพ�่อกำรอนุรักษ�พลังงำน (LED)

กำรอนุรักษ�พลังงำน
ภำคขนส�ง
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EE1

5,156 1,166

มำตรฐำนกำรอนุรักษ�พลังงำน
ในโรงงำน/อำคำรควบคุม

EE2
มำตรฐำนอำคำรก�อสร�ำงใหม�

เพ�่อกำรอนุรักษ�พลังงำน (BEC)

4,149

EE3
มำตรฐำนและติดฉลำกอุปกรณ� 

เคร�่องจักร และวัสดุกำรอนุรักษ�พลังงำน

500

EE4
บังคับใช�เกณฑ�มำตรฐำนกำรอนุรักษ�พลังงำน

สำหรับผู�ผลิตและจำหน�ำย

9,524

EE5
ช�วยเหลือ/อุดหนุนกำรดำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรอนุรักษ�พลังงำน

991

51,700

EE6
ส�งเสร�มกำรใช�แสงสว�ำง

เพ�่อกำรอนุรักษ�พลังงำน (LED)

30,213

EE7
กำรอนุรักษ�พลังงำน

ภำคขนส�ง

1 GWh = 0.08521 ktoe
1 MW = 8.76 GHw

SEER

 (1) กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program)
 (1.1) มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 ก�ากับอาคาร/โรงงานที่ติด
ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 
kVA ขึ้นไป หรือใช้ไฟฟ้าจากระบบความร้อนจากไอน�้า
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 
จ�านวน 7,870 อาคาร และ 11,335 โรงงาน และอาจน�า
มาตรการช�าระค่าธรรมเนยีมพิเศษการใช้ไฟฟ้ามาบังคบั
ใช้ จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 28 คิดเป็น
ไฟฟ้า 1,674 ktoe คิดเป็นความร้อน 3,482 ktoe 

 (1) Compulsory program
 (1.1) Enforcement of the Energy Conservation 
Promotion Act of 2007 on 7,870 buildings and 11,335 
factories equipped with transformers of 1,000 kW 
(1,175 kVA) or larger or those consuming 20 million 
megajoules or more of electricity from steam or other 
consumable-energy thermal systems. Measures 
involving payment of special fees for power 
consumption are an option. The goal for energy 
reduction is 28% (about 1,674 ktoe or 3,482 ktoe of heat).
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 (1.2) มาตรการก�าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานใน
อาคารใหม่ (Building Code) จ�านวน 4,130 อาคาร โดย
ประสานร่วมมือกบักระทรวงอตุสาหกรรม และมหาดไทย 
จะลดความต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 36 ของความ
ต้องการใช้พลังงานในอาคารใหม่ คิดเป็นไฟฟ้า 1,166 
ktoe รวมท้ังด�าเนินการส่งเสริมมาตรฐานข้ันสูง ให้มี
มาตรการสนบัสนนุเพ่ือยกระดับอาคารท่ีก่อสร้างใหม่ให้
ได้ระดับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวในระดบัสากล 
เช่น มาตรฐาน LEED หรือมาตรฐาน TREES ของ
สถาบันอาคารเขียวไทย เป็นต้น
 (1.3) มาตรการก�าหนดตดิฉลากแสดงประสทิธิภาพการ
ใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 22 อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ความร้อน 8 อุปกรณ์ จะลดความต้องการใช้พลังงานใน
อุปกรณ์แต่ละประเภทได้ร้อยละ 6-35 คิดเป็นไฟฟ้า 
2,025 ktoe คิดเป็นความร้อน 2,125 ktoe
 (1.4) มาตรการก�าหนดให้ผู้ผลติหรือผูใ้ห้บริการด้าน
ไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู ้ใช้บริการหรือผู ้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า Energy Efficiency 
Resource Standard (EERS) จะลดความต้องการใช้
พลงังานลงร้อยละ 0.3 โดยท่ีไม่ลดผลผลติ คดิเป็นไฟฟ้า 
500 ktoe 
 (2) กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program)
 (2.1) มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุนด้านการเงิน เพือ่
เร่งให้มีการตดัสนิใจลงทุนเปลีย่นอุปกรณ์ และเกิดการ
บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ จะลดความ
ต้องการใช้พลงังานลงร้อยละ 10-30 คิดเป็นไฟฟ้า 1,285 
ktoe คิดเป็นความร้อน 8,239 ktoe โดยมีรูปแบบการ
สนับสนุน เช่น
  - ผ่านองค์กรหรอืหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ท่ีด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์
พลงังานแบบครบวงจร (Turnkey) ท่ีเข้ามาช่วยรับภาระ
ความเสีย่ง การลงทุนและด�าเนินการแทนเจ้าของกจิการ 
หรือที่เรียกว่า Energy Service Company; ESCO 
  - เป็นเงนิลดภาระดอกเบ้ียเงนิกู ้เช่น เงนิกูอ้ตัรา
ดอกเบ้ีย (Soft Loan) เงินทุนหมุนเวียน (Revolving 
funds) การร่วมทุน (Joint Venture) เป็นเงินให้เปล่า 
(Grant) เป็นต้น
 (2.2) มาตรการส่งเสริมการใช้แสงสว่างเพื่ออนุรักษ์
พลงังาน โดยเปลีย่นหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารภาค
รัฐ 2 ล้านหลอด และทางสาธารณะ 3 ล้านหลอด เป็น 
Light Emitting Diode (LED) นอกจากจะลดความ
ต้องการใช้พลงังานลงร้อยละ 50 คดิเป็นไฟฟ้า 991 ktoe 
ตลอดจนการสร้างตลาด LED ท�าให้ราคาถูกลงจน
ประชาชนสามารถซื้อไปใช้ได้แพร่หลาย 

 (1.2) BEC (Building Energy Code) enforcement 
on 4,130 buildings under coordination with the 
Ministry of Industry and Ministry of Interior is likely 
to reduce energy demand for such buildings by 36% 
(equivalent to 1,166 ktoe).  Also, promotion of 
advanced standards with supporting measures so 
that new buildings may achieve “green buildings” at 
international levels, including LEED or TREES 
standards of the Thai Green Building Institute.
 (1.3) Requirement for labels showing energy 
efficiency for 22 electrical appliances and eight 
thermal appliances, which will reduce energy demand 
by 6-35% (about 2,025 ktoe or 2,125 ktoe of heat)
 (1.4) Requirement for electrical appliance 
manufacturers or service providers to help power 
users or service users raise power efficiency.  EERS 
(Energy Efficiency Resource Standard) will lower 
energy consumption by 0.3% (about 500 ktoe) 
without compromising productivity.
 (2) Voluntary program
 (2.1) Subsidies to speed up replacement of 
instruments or appliances and achievement of 
efficient energy management should cut energy 
demand by 10-30% (about 1,285 ktoe or 8,239 ktoe 
of heat), with support coming in the likes of:
  - Entities or agencies (public and private) 
engaging in turnkey energy conservation project 
development that assume investment risks and 
operate on behalf of business owners (the so-called 
ESCOs, energy service companies)
  - Cash to lower loan interest burdens, 
including soft loans, revolving funds, joint ventures, 
and grants.
 (2.2) Promotion of lighting for energy conservation 
by replacing 2 million light bulbs in public buildings 
and 3 million public-road light bulbs with LEDs  
(light-emitting diodes).  Besides cutting energy 
consumption by 50% (about 991 ktoe), this measure 
carves LED markets, with prices dropping toward 
widespread affordability.
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 (2.3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 
  - ก�ากับราคาเช้ือเพลิงในภาคขนส่งให้สะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จริง ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักเร่ืองราคา
พลังงานและเปลี่ยนลักษณะการใช้พลังงาน คิดเป็น
พลังงานที่ลดลง 456 ktoe
  - สนบัสนนุนโยบายของกระทรวงการคลงัในการ
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีจะเร่ิมจัดเก็บ
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะลด
ความต้องการใช้พลงังานลงร้อยละ 27 คดิเป็น 13,731 ktoe
  - เพ่ิมประสทิธิภาพการขนส่งน�า้มันของประเทศ 
โดยพัฒนาระบบขนส่งน�้ามันทางท่อ จะช่วยลดการใช้
น�า้มันได้ประมาณ 40 ล้านลติรต่อปี หรือคิดเป็น 34 ktoe
  - สนับสนุนนโยบายและแผนงานของกระทรวง
คมนาคมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร
และขนส่งโดยเฉพาะการเปลีย่นล้อเป็นราง ท่ีจะลดความ
ต้องการใช้พลังงานลงร้อยละ 78 คิดเป็น 9,745 ktoe
  - ศึกษา วางแผน และด�าเนินการรองรับการใช้
ยานยนต์พลงังานไฟฟ้า จะลดความต้องการใช้พลงังานลง 
1,123 ktoe
  - กระทรวงพลงังานจะช่วยเหลอืผูป้ระกอบกจิการ
ขนส่ง
   ๐ ด้านวิศวกรรมเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง เช่น 
การเปลี่ยนอุปกรณ์ การปรับปรุงรถ การเลือกใช้ยาง
รถยนต์ การจัดการรถเท่ียวเปล่า ฯลฯ ซ่ึงจะลดความ
ต้องการใช้พลงังานลงร้อยละ 10-12 คดิเป็น 3,633 ktoe
   ๐ ด้านพัฒนาบุคลากรในการขับข่ีเพ่ือการ
ประหยัดพลงังาน (ECO Driving) ซ่ึงจะลดความต้องการ
ใช้พลังงานลงร้อยละ 25 คิดเป็น 1,491 ktoe
 (2.4) มาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีอนรุกัษ์พลงังาน การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และการก�าหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน
 (3) กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program)
 (3.1) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และ
สร้างก�าลังคนด้านพลังงาน 
 (3.2) มาตรการสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส�านึก 

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงาน

 การลงทุนเพ่ือการอนรุกัษ์พลงังานจะส่งผลให้เกดิการ
ประหยัดพลงังานในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 รวมประมาณ 
558,600 ktoe หรือเฉลี่ยปีละ 25,400 ktoe และ 
หลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซ CO

2
 ได้ประมาณ 1,880 ล้านตนั  

หรอืเฉลีย่ปีละ 85 ล้านตัน หากคิดเป็นมูลค่าทางการเงนิ
จะส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานสะสม
ประมาณ 8.5 ล้านล้านบาท หรือเฉลี่ย 386,000  
ล้านบาทต่อปี

 (2.3) Transport-sector energy conservation 
measures
  - Regulate transport fuel prices to reflect real 
costs, thus educating consumers on energy 
commodity prices to alter their consumption patterns 
(equivalent to 456 ktoe energy saved)
  - Support the Ministry of Finance’s policy for 
restructuring automotive excise taxes, which are 
now levied on carbondioxide emission (equivalent 
to 27% energy or 13,731 ktoe saved)
  - Raise Thailand’s oil transport efficiency by 
developing a pipeline transport system (equivalent to 
40 million liters of fuel consumption or 34 ktoe a year)
  - Support the Ministry of Transport’s policies 
and plans for developing traffic and transport 
infrastructural systems, in particular conversion from 
wheels to rails (equivalent to 78% energy or 9,745 
ktoe saved)
  - Study, plan, and accommodate electric 
vehicle usage (equivalent to 1,123 ktoe saved)
  - The Ministry of Energy will help transport 
operators in the following ways:
   ๐ Engineering: Cutting transport costs, 
including equipment replacement, vehicle tune-ups, 
choice of tires, and management of passenger-less 
trips (equivalent to 10-12% or 3,633 ktoe saved).
   ๐ Personnel development: The ECO 
Driving program will cut energy demand by 25%  
or 1,491 ktoe saved
 (2.4) Promotion of study, research, and 
development of energy conservation technology, 
prevention and resolution of environmental problems 
resulting from energy conservation together with 
energy policy formulation and planning.
 (3) Complementary program
 (3.1) Measures supporting energy personnel 
development and energy manpower training 
 (3.2) Measures supporting awareness campaigns 
for conscientious energy consumption and behavioral 
change in energy consumption

 In summary, from 2015 to 2036, investment in 
energy conservation will result in energy-saving of about 
558,600 ktoe (averaging 25,400 ktoe a year), while 
averting CO

2
 emission of about 1,880 million tons 

(averaging 85 million tons a year). This transforms into 
a financial value for energy-saving of Baht 8.5 trillion 
over the entire period (Baht 386,000 million a year).
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มาตรการ 
Measure

ผลประหยัด ณ ปี พ.ศ. 2579 
Saving outcome as of 2036

ไฟฟ้า 
Power

ความร้อน 
Thermal

รวม 
Total

รายละเอียด 
Detail

GWh ktoe ktoe ktoe

1. กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program) 
    Compulsory program

(1) มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 

 Enforcement of Designated-building & factory management
19,649 1,674 3,482 5,156

(2) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
Enforcement of BEC

13,685 1,166 - 1,166

(3) มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์  
Enforcement of standard criteria and instrument labeling

23,760 2,025 2,125 4,150

- HEPs เครื่องปรับอากาศ ฉลากรถยนต์ และฉลากเตา 
HEPs (air-conditioners, auto-labels, stove labels)

- MEPs ตู้เย็น 

MEPs (refrigerators)
(4) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานส�าหรับผู้

ผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน (EERS) 
Enforcement of energy-saving standard criteria for energy 
manufacturers and distributors (EERS)

5,872 500 - 500

2. กลยุทธ์ภาคความร่วมมือ (Voluntary Program) 
    Voluntary program

(1) มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 

Financial subsidies
15,074 1,285 8,239 9,524

- Standard Offer Program, DSM Bidding
- Soft loan, ESCOs
- Tax Incentive

(2) มาตรการส่งเสริม LED 

LED promotion
11,632 991 - 991

(3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง 
Transport-sector energy conservation measures

- - 30,213 30,213

- การยกเลิก/ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน 

Ending/revision of energy commodity price subsidies
- การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต ์
Restructured automotive excise taxes

- เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันทางท่อ 
Increaseefficiency of pipeline oil transport

- การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและขนส่ง 
Development of a traffic and transport infrastructural system

- เทคโนโลยีใหม่ เช่น EV 

Emerging technologies (including EV)
(4) มาตรการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 

Energy conservation technology R&D measures
- - - -

3. กลยุทธ์สนับสนุน (Complementary Program) 
    Complementary program

(1) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน 

Energy conservation personnel development
- - - -

(2) มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

Awareness campaigns for energy conservation
- - - -

รวม 
Total

89,672 7,641 44,059 51,700
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 ทั้งนี้ ภายใน 7 ปีแรก (พ.ศ. 2558-2564) จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดพลังงานเทียบกับกรณีปกติ (BAU) 
รวม 54,280 ktoe เป็นด้านไฟฟ้า 5,408 ktoe (คิดเป็น 
63,470 GWh) และด้านความร้อน 48,872 ktoe คิดเป็น
มูลค่า 826,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 118,000 ล้านบาท
ต่อปี และหลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซ CO

2
 ได้ประมาณ 180 

ล้านตนั หรอืเฉลีย่ปีละ 25 ล้านตัน และยังมีผลประโยชน์
ทางอ้อมอ่ืนๆ เช่น การเพ่ิมคณุภาพสิง่แวดล้อมและผลก
ระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

 Compared with BAU, for the first seven years 
(2015-2021), a total of 54,280 ktoe energy will have 
been saved, of which 5,408 ktoe (or 63,470 GWh) 
is power saved and 48,872 ktoe is thermal saving 
(equivalent to Baht 826,000 million, or Baht 118,000 
million a year), while about 180 million tons of CO

2 
emission (about 25 million tons a year on average) 
will have been averted.  Finally, indirect benefits 
include better environmental qualities and macro-
economic benefits.

อตัรารับซ้ือไฟฟ้าพเิศษจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ FiT 
ส�าหรับปี 2558 – 2562
FiTs for power purchases from industrial waste for 2015-2019

 รัฐบาลก�าหนดให้การจดัการขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ี
ต้องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน เนือ่งจากมีขยะตกค้างและ
ขยะท่ีมีการจัดการไม่ถูกต้องอยู่เป็นจ�านวนมาก เพ่ือ
ให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างครบวงจรและครอบคลุม
ขยะทุกประเภท ประกอบกบั กระทรวงอตุสาหกรรม และ 
กระทรวงกลาโหม ได้มีความร่วมมือในการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ดังนั้น 
สนพ. จึงได้จัดท�านโยบายอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส�าหรบัการ
ประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนปี 2558 - 2562 
ในปริมาณ 50 เมกะวัตต์ โดยอัตรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษ
จากขยะอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม ดังนี้  
(1) โรงไฟฟ้าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีอยู่ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และมีสถานที่ตั้ง
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (2) โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีตัง้อยู่ในนคิม
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม และ (3) โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยี พลา
สม ่ าและ ต้ั งอ ยู ่ ใ นนิ คม อุตสาหกรรมห รือนิ คม
อุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่ง กพช. 
และ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2558 และ วันที่ 17 มีนาคม 2558 ตามล�าดับ โดยสรุป
สาระส�าคัญ ดังนี้

 The government has treated waste management 
as part of the urgent national agenda because of 
the mammoth volume of residue waste and solid 
waste (garbage), part of which result from improper 
management methods. The ultimate aim is integrated 
waste management, incorporating all waste.  
In addition, the Ministry of Industry and the Ministry 
of Defence have established cooperation in 
developing an industrial estate to manage industrial 
waste. In view of these, EPPO has devised a policy 
concerning feed-in tariffs (FiT) for power generated 
from industrial waste for the 50 MW power  
purchase from renewable energy for 2015-2019. 
Three groups qualified for FiT purchases: power 
plants extended from former industrial waste 
incinerators (as of February 16, 2015) and located 
in industrial estates, new power plants located in 
industrial estates or such estates dedicated to 
industrial waste management, and new power plants 
relying on plasma technology located in industrial 
estates or such estates dedicated to industrial waste 
management. This policy was endorsed by NEPC and 
the Cabinet on February 16 and March 17, 2015. 
Below are the highlights:
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อัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) ส�าหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนปี 2558-2562
FiTs for power purchases from industrial waste under the announcement on power purchases from 
renewable energy, 2015-2019 

หมายเหตุ:
 (1) อัตรา FiT

V
 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขึ้นพื้นฐาน (Core Inflation)

 (2) โครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ�าเภอในจังหวัดลงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอนาทวี
 (3) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนอัตรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษดังกล่าว สามารถน�ากากขยะอุตสาหกรรมท้ังท่ีเป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย  
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้
 ท้ังนี ้ขยะอุตสาหกรรม ท่ีได้รับการสนบัสนนุอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นขยะอุตสาหกรรมท่ีเป็นอินทรย์ีวตัถ ุได้แก่ ของเสยีจากกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม
ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ ที่สามารถสลายโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ (Bio-degradable process)

Note:
 (1)  FiT

V
 rises continually with core inflation

 (2) Projects located in Yala, Pattani, Narathiwat, four districts of Songkhla (Chana, Thepa, Saba Yoi, Na Thawi)
 (3) Industrial-waste power plants qualified for FiT support can fire power generation with both hazardous and non-hazardous industrial waste 
 Note that qualified industrial waste for this purpose cannot be organic, meaning waste derived from industrial processes in which all components are 
organic materials that can undergo biodegradable processes.

ก�าลังผลิต (MW)
Capacity (MW)

FiT (บาท/หน่วย) 
FiT (baht/unit) ระยะเวลา

สนับสนุน  
(ปี) 

Support 
period 
(year)

FiT Premium (บาท/หน่วย) 
FiT premium (baht/unit)

FiT
F

FiT
v,2560

FiT(1)

ส�าหรับโครงการ
ขยะอตุสาหกรรม  

(8 ปีแรก) 
For industrial 

waste projects 

(first 8 years)

ส�าหรับโครงการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้(2) (ตลอดอายโุครงการ) 

For projects in Southern 

border provinces(2)

(through project life)

1) โรงไฟฟ�าที่ต่อยอดจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 16  ก.พ. 2558(3)

Power plants extended from former industrial waste incinerators (as of February 16, 2015)(3)

VSPP ทุดขนาด
All VSPPs

2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50

2) โรงไฟฟ�าใหม่(3)

New power plants(3)

VSPP ทุดขนาด
All VSPPs

3.39 2.69 6.08 20 ปี 0.70 0.50

3) โรงไฟฟ�าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีพลาสม่า(3)

New power plants relying on plasma technology(3)

VSPP ทุดขนาด
All VSPPs

3.39 2.69 6.08 20 ปี 1.70 0.50
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มาตรการพเิศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชวีมวล ขยะ และ 
ก๊าซชวีภาพใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอ 
ในจังหวดัสงขลา 
Specialmeasures promoting biomass, waste, and biogas 
power plants in three southernmost provinces and four 
districts of Songkhla

  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนท่ีย่ังยืน เกิดการ
พัฒนาการสร้างงานและกระจายรายได้ให้ชุมชนในพ้ืนท่ี 
3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอในจงัหวัดสงขลา 
(อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอนาทวี) 
ให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นใน
การลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง คณะกรรมการบริหาร
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ซึ่งมี สนพ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาส่งเสริมการ
รับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในพ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ิมเติม 
โดยให้ กฟผ. บริหารจัดการลดก�าลังการผลิตของ 
โรงไฟฟ้าจะนะ (โดยวิธี Operation) ลง 50 เมกะวัตต์ 
เป็นการช่ัวคราว เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อท้ังระบบไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากนัก พร้อมจัด
ท�ามาตรการพิเศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และ
ก๊าซชีวภาพใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอใน
จงัหวัดสงขลา โดยให้มีการเปิดรบัซ้ือไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
จาก VSPP เชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพใน
พ้ืนท่ี 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (จงัหวัดปัตตาน ีจงัหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส) และ 4 อ�าเภอ ในจังหวัดสงขลา 
(อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอนาทวี) 
ในปริมาณก�าลงัผลติตดิต้ังประมาณ 50 เมกะวัตต์ ด้วยวิธี
การแข่งขันด้านราคา (FiT Bidding ยกเว้นเช้ือเพลงิขยะ) 
โดยแบ่งเป็นเช้ือเพลงิ ชีวมวล ก�าลงัผลติติดตัง้ประมาณ 
30-40 เมกะวัตต์ และเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพก�าลังผลิต
ติดต้ังประมาณ 10-20 เมกะวัตต์ ซ่ึง กพช. ได้ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 To promote sustainable investment, job creation, 
and income redistribution to communities of three 
Southern border provinces as well as four districts 
of Songkhla (Chana, Thepa, Saba Yoi, and Na Thawi) 
for a robust economy, and to instill ongoing private 
investment confidence, the committee administering 
measures to promote power generation from 
renewables, of which EPPO is the secretariat, reviewed 
the promotion of additional renewable-energy power 
purchases from such areas.  EGAT was asked to 
manage the temporary capacity reduction of the Chana 
Power Plant by 50 MW (by means of operation)  
to avoid excessive impacts on the power system 
and power charge to the public, while devising 
specialmeasures to promote biomass, solid waste, 
and biogas power plants in these same areas.  
PEAwas also assigned to purchase renewable-based 
power generated by VSPPs engaging in biomass, 
solid waste, and biogas in these three provinces and 
four districts of Songkhla for an installedcapacity of 
about 50 MW through FiT bidding, except for solid 
waste-generated fuel. The capacity classification is 
as follows: biomass, 30-40 MW; biogas, 10-20 MW.  
This move was endorsed by NEPC on August  
13, 2015.
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บนัทกึความเข้าใจการซ้ือขายไฟฟ้า (Tariff MOU) 
โครงการน�า้เทนิ 1 
MOU on Nam Theun 1 hydropower project purchase 
(Tariff MOU)

 คณะอนกุรรมการประสานความร่วมมือด้านพลงังานไฟฟ้า
ระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี สนพ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ ได้พิจารณาอัตราค่าไฟฟ้า และร่างบันทึก
ความเข้าใจการรบัซ้ือไฟฟ้า (Tariff MOU) โครงการน�า้เทิน 1 
และเสนอต่อ กพช. ซ่ึงมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2558 โดยมอบหมายให้ กฟผ. น�าร่าง Tariff MOU ที่ได้
รับความเห็นชอบแล้วไปลงนามร่วมกับผู้ลงทุนเม่ือร่าง 
Tariff MOU ผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว  
สรุปสาระส�าคัญของโครงการน�้าเทิน 1 ดังนี้
 1. ผูพั้ฒนาโครงการ : บรษัิท พอนสกั กรุป๊
 2. ท่ีตัง้โครงการ : ตัง้อยู่บนล�าน�า้กะด่ิง (Nam Kading) 
ในแขวงบอลิค�าไซ สปป. ลาว 
 3. ก�าลังผลิต : ก�าลังผลิตติดตั้ง 650 เมกะวัตต์ โดย
ขายให้ไทย 520 เมกะวัตต์ (2x260 เมกะวัตต์) และขาย
ให้ สปป. ลาว 130 เมกะวัตต์ (1x130 เมกะวัตต์)

 With EPPO as its secretariat, the Coordinating 
Subcommittee on Power Cooperation between 
Thailand and Neighboring Countries reviewed tariffs 
and a draft tariff MOU for the Nam Theun 1 Project 
and then tabled it for NEPC’s endorsement Which 
was given on December 21, 2015. EGAT was 
assigned to sign this MOU, upon the Office of The 
Attorney General’s endorsement, with its joint 
investors. Below are the MOU highlights: 
 1. Project developer: Phonesack Group Co., Ltd.
 2. Project location: Nam Kading, Bolikhamxai, 
Lao People’s Democratic Republic (LPDR) 
 3. Capacity: Installed capacity of 650 MW, of 
which 520 MW (2 x 260 MW) is to be sold to Thailand 
and 130 MW (1 x 130 MW) to LPDR

 4. พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ  
(ส่วนท่ีขายให้ไทย) : 1,953 ล้านหน่วย แยกเป็น Primary 
Energy (PE) 1,730 ล้านหน่วย และ Secondary Energy 
(SE) 223 ล้านหน่วย
 5. ระบบส่งไฟฟ้า : 
  - ฝั่ง สปป. ลาว: จากโครงการฯ ถึง สฟ. นาบง 
ขนาด 500 kV ระยะทาง 166 กม. จาก สฟ. นาบง  
ถึง ชายแดน ขนาด 500 kV ระยะทาง 27 กม. (ใช้ระบบ
ส่งร่วมกับโครงการน�้างึม 2 และโครงการน�้าเงี้ยบ 1)
  - ฝั ่งไทย: จากชายแดนถึง สฟ. อุดรธานี 3  
ขนาด 500 kV ระยะทาง 80 กม.
 6. อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : 27 ปี
 7 . ก�าหนดจ ่ายไฟฟ ้า เ ชิงพาณิชย ์  (SCOD):  
1 มกราคม 2565

 4. Average annual power output sold to  
Thailand: 1,953 million units, made up of 1,730 
million units of primary energy (PE) and 223  
million units of secondary energy (SE)
 5. Transmission system:
  - LPDR: From the project to Na Bong  
Power Station: 500 kV for 166 km. From Na Bong 
Power Station to the border: 500 kV for 27 km. 
(Transmission system shared with the Nam Ngum 
2 and the Nam Ngiep 1 projects.)
  - Thailand: From the border to Udon Thani 
Power Station 3 : 500 kV for 80 km.
 6. Power purchase contract period: 27 years
 7. SCOD: January 1, 2022
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โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชวีภาพส�าหรับโรงงาน
อตุสาหกรรม  
Promotion of biogas technology for industrial plants

 สนพ. ได้ส่งเสริมการผลติก๊าซชีวภาพให้เป็นพลงังาน
ทดแทนอีกทางเลอืกหนึง่ของประเทศไทย โดยมีนโยบาย
สนับสนุนท้ังในด้านการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด�าเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้
การด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือจูงใจให้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
เร่งลงทุนก่อสร้างระบบผลติก๊าซชีวภาพจากน�า้เสยี และ
ของเสีย ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้กว่า 637  
ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี ครอบคลมุโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพท่ัวท้ังประเทศ อาทิ โรงงานแป้ง โรงงาน
สกัดน�้ามันจากพืช โรงงานเอทานอล โรงงานแปรรูป
อาหาร และโรงงานน�้ายางข้น ฯลฯ เพื่อน�าก๊าซชีวภาพ
ท่ีผลติได้มาใช้เป็นพลงังานทดแทน ในรูปความร้อนและ
ไฟฟ้า ซึ่งโครงการฯ มีระยะเวลาด�าเนินการ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2551 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยสรุปผล
การด�าเนินงาน ดังนี้ 
 • ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวนท้ังสิน้ 227 แห่ง ได้แก่ 
โรงงานแป้ง 53 แห่ง, โรงงานสกดัน�า้มันจากพืช 71 แห่ง, 
โรงงานเอทานอล 18 แห่ง, โรงงานแปรรูปอาหาร  
44 แห่ง, โรงงานน�้ายางข้น 7 แห่ง และอื่นๆ 34 แห่ง
 • วงเงินลงทุนรวมกว่า 18,000 ล้านบาท โดยเป็น
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 2,007 ล้านบาท  
 • ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ 851 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ผลิตไฟฟ้าได้ 765 ล้านหน่วย/ปี ทดแทน LPG ได้  
5 ล้านกก./ปี ทดแทนชีวมวลได้ 0.18 ล้านตนั/ปี ทดแทน
ถ่านหินได้ 40,000 ตัน/ปี ทดแทนน�้ามันเตาได้ 190  
ล้านลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่าการทดแทนพลังงานรวมกว่า 
6,854 ล้านบาท/ปี 

 In its promotion of biogas production as another 
alternative energy form for Thailand, EPPO leverages 
a policy of supporting investment and constant 
technological development under a project to 
promote biogas technology for industrial plants.  
To this end, supporting budget comes from the 
ENCON Fund to entice industrial operators’ 
investment in biogas from effluent and waste  
systems to produce some 637 million cubic meters 
a year at capable plants across Thailand, including 
flour, cooking (vegetable) oil extraction from crops, 
ethanol, food processing, and rubber concentrated 
latex plants. The derived biogas then serves as  
an alternative heat and power source. The project 
lasted from January 2008 to December 2015.  
Below are its highlights:
 • Project participants: 227 plants: 53 flour,  
71 cooking oil extraction, 18 ethanol, 44 food-
processing, 7 rubber concentrated latex, and 34 
other plants.
 • Investment budget: More than 18,000  
million baht, of which 2,007 million baht comes from 
the ENCON Fund.
 • Annual biogas output: 851 million cubic  
meters of biogas, which generates 765 million units 
of power, replacing 5 million kg of LPG, 0.18  
million tons of biomass, 40,000 tons of coal, and 190 
million liters of fuel oil-for a total energy replacement 
value of 6,854 million baht per year.
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การส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน�า้มันเชือ้เพลิง 
Promotion of plastics waste processing into fuels

 ปี 2552 สนพ. ได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิตน�้ามันจากขยะ พบว่า จากการค�านวณผล
ตอบแทนโครงการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ราคาขยะ
ท่ีระดับ 2,000 บาท/ตนัขยะพลาสติก ระยะเวลาโครงการ 
15 ปี และความสามารถผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกได้ 
0.225 ล้านลิตร/ตัน/ปี จะได้ราคาต้นทุนน�้ามันจากขยะ
พลาสติกท่ีประมาณ 18 บาท/ลิตร หรือประมาณ 87 
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ดังนั้น เพื่อให้การผลิตน�้ามันจาก
ขยะพลาสติกสามารถแข่งขันได้ในช่วงท่ีราคาน�้ามันดิบ
ตลาดโลกลดต�่ากว่า 18 บาท/ลิตร กบง. ในการประชุม
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 จึงได้เห็นชอบอัตราเงิน
ชดเชยให้แก่โรงกลั่นน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีรับซ้ือน�้ามัน 

เช้ือเพลิงท่ีผลิตได้จากการแปรรูปขยะ โดยให้อัตรา 
เงินชดเชยเท่ากับ 18 ลบด้วยราคาน�้ามันดิบ และหาก 
ราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 18 บาท/ลิตร หรือ 87  
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จะไม่มีการชดเชย โดยให้มีระยะ
เวลาการชดเชย 5 ปี
 ท่ีผ่านมากระทรวงพลังงานได้เร่ิมด�าเนินโครงการ 
ส่งเสริมการแปรรูปจากขยะเป็นน�า้มันต้ังแต่เดือนมีนาคม 
2553 แต่ยังไม่มีการชดเชยเนื่องจากไม่มีผู้ผลิตน�้ามัน
จากขยะพลาสติกรายใดมาขอรับเงินชดเชยจากกองทุน
น�า้มันฯ รวมท้ังบางช่วงราคาน�า้มันดบิดูไบได้ปรับสงูข้ึนเกนิ 
18 บาท/ลิตร ท�าให้ไม่ต้องมีการชดเชยตามมติ กบง. 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 
2558 เป็นต้นมา ราคาน�้ามันดิบดูไบได้ลดต�่าลงมาอยู่ที่
ประมาณ 11.79 บาท/ลติร หรือ 57 เหรยีญสหรฐั/บาร์เรล 
ท�าให้ผู้ผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกมีหนังสือถึง สนพ. 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนน�้ามันฯ ในการผลิต
น�า้มันจากขยะพลาสตกิ แต่ระยะเวลาสนบัสนนุได้สิน้สดุ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 เนื่องจากครบก�าหนดระยะ
เวลา 5 ปี

 After Investigating and analyzing the cost of 
producing oil from waste in 2009, EPPO found the 
project’s return to be at a 6.5% discount rate for  
a plastic waste price of 2,000 baht per ton under  
15 years of project life, and an oil yield of 0.225 
million liters/ton/year, leading to the cost of oil from 
plastic waste of about 18 baht a liter ($87 per barrel) 
to make this process competitive at a time  
when world oil price fell below 18 baht per liter,  
at its August 27, 2009, meeting, CEPA agreed  
to compensate oil refineries that bought oil-from-
waste-processing by 18 baht per liter minus  
the oil price; if Dubai exceeds 18 baht per liter  
($87 per barrel), there would be no compensation.  
This compensation scheme lasted for five years.
 Since March 2010, the Ministry of Energy has 
implemented plastics waste processing into fuels 
program, but no compensation has yet been made 
because no such oil producer has come forward to 
request compensation from the Oil Fund. Also, during 
some periods, Dubai surged over 18 baht  per liter, 
so there was no compensation under CEPA’s 
resolution of August 27, 2009. Yet, since January 
2015, Dubai has dipped to about 11.79 baht per liter 
($57 per barrel), such oil producers, in their letters 
to EPPO, have sought subsidies from the Oil Fund, 
which were granted until March 5, 2015, due to  
expiry of the five-year subsidies.
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 สนพ. ได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตจากผู้ผลิต
น�า้มันจากขยะพลาสติกจ�านวน 7 ราย พบว่า น�า้มันท่ีผลติ 

ได้จากขยะพลาสติกมีต้นทุนอยู่ท่ีประมาณ 11.27-17.76 
บาท/ลติร หรอืเทียบเท่าราคาน�า้มันดบิดไูบท่ีประมาณ 54-85 
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ซ่ึงลดต�่าลงจากการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก สนพ.  
จงึมีความเห็นว่า เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนการผลติท่ีแท้จรงิ
ควรก�าหนดต้นทุนการผลติน�า้มันจากขยะพลาสตกิเฉลีย่ท่ี 
14.50 บาท/ลิตร 

ที่มา: ประกาศ กบง.; ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
Source: CEPA announcement; EPPO

 จากสถานการณ์ราคาน�า้มันตลาดโลกท่ีปรบัตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือน
มกราคมถงึมิถนุายน 2558 อยู่ท่ีประมาณ 11.93 บาท/ลติร 
ในขณะท่ีต้นทุนจากการผลิตน�้ามันขยะอยู่ท่ีประมาณ 
14.50 บาท/ลติร ซ่ึงไม่สามารถแข่งขันกบัราคาน�า้มันดิบ
ดูไบได้ ดังนั้น กบง. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 จึงมี
มติเห็นชอบให้มีการชดเชยราคาให้กับโรงกลั่นน�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่รับซื้อน�้ามันจากขยะพลาสติก ในช่วงที่ราคา
น�้ามันดิบดูไบต�่ากว่าประมาณ 14.50 บาท/ลิตร โดยให้
อัตราเงินชดเชยเท่ากับ 14.50 ลบด้วยราคาน�้ามันดิบ 
และหากราคาน�้ามันดิบดูไบสูงกว่า 14.50 บาท/ลิตร  
จะไม่มีการชดเชยต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะ โดยให้
มีระยะเวลาชดเชย 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558  
ถงึวันท่ี 3 สงิหาคม 2561 และให้ สนพ. พิจารณาทบทวน
ต้นทุนการผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติกทุกๆ 1 ปี

 Based on production cost data collected from 
seven producers, EPPO found that oil-from-plastics-
waste-processing cost 11.27-17.76 baht per liter 
($54-85 per barrel), due to technological break 
through. EPPO therefore advocated a cost change 
to an average of 14.50 baht per liter for oil-from-
plastics-waste-processing for more realistic costs.

 As it turned out, with the slumping world oil price, 
Dubai averaged t 11.93 baht per liter from January 
to June 2015, against the cost of oil derived from 
waste of 14.50 baht per liter, making it clearly 
uncompetitive with Dubai. CEPA on August 3, 2015 
therefore endorsed subsidies to oil refineries 
purchasing oil from waste during the period when 
Dubai dipped under 14.50 baht per liter, making the 
compensation rate equal 14.50 baht per liter minus 
the actual crude oil price. Should the price exceed 
14.50 baht per liter, no compensation will be given, 
and the subsidy period is to last for three years (from 
August 4, 2015, to August 3, 2018). Finally, EPPO 
is to review the cost of oil-from-plastics-waste-
processing annually.

อัตราเงินชดเชยส�าหรับน�้ามันเชื้อเพลิง
ที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก 
ที่รับเข้าโรงกลั่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต (บาท/ลิตร)
Compensation rate for oil-from-

plastics-waste-processing paid to 

refineries purchasing it for refining 

feedstock (Baht/liter)

2

3

4

5

6

เดือน
Month

2.33

3.83

4.18 4.16

5.08

บาท/ลิตร
Baht/liter

ส.ค. 58
Aug, 2015

ก.ย. 58
Aug, 2015

ต.ค. 58
Aug, 2015

พ.ย. 58
Aug, 2015

ธ.ค. 58
Aug, 2015
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ผลการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของพลังงาน  
Performance on energy-related climate change

 ภาคพลังงานมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (United Nation 
Framework Convention on Climate Change : 
UNFCCC) จากการแสดงเจตจ�านงการด�าเนินงาน 

ลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ หรอื Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) ท่ีจะลด 
ก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 จากภาคพลังงานและ 
ภาคขนส่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ในการประชุม 
COP 20 ท่ีประเทศเปร ูเม่ือวันท่ี 29 ธนัวาคม 2557 และ
การประกาศเป้าหมายการด�าเนนิงานของประเทศในระดบั
มุ่งม่ัน หรือ Intended Nationally Determined Contribution 
(INDCs) ของนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา) 
ในการประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ท่ีว่า “ประเทศไทย 
จะลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2573 
(ค.ศ. 2030) และหากได้รบัการสนบัสนุนจากต่างประเทศ
จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 25” ท้ังนี้  
จากการประชุมดังกล่าวได้เกิดเป็น “ความตกลงปารีส  
(Paris Agreement)” เพ่ือเสรมิสร้างความร่วมมือในการ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในบริบทของการพัฒนาท่ีย่ังยืนและความ
พยายามในการขจัดความยากจน โดยการด�าเนินงาน
ต้องสะท้อนถึงความเป็นธรรม (Equity) และหลักความ
รับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่าง โดยค�านึงถึง
ศกัยภาพตามสถานการณ์ของประเทศท่ีแตกต่างกนั และ
ข้อตกลงปารีสมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ดังนี้
 1. ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้
น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส เหนือระดับก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และมุ่งมั่นความพยายามในการจ�ากัดการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ท่ี 1.5 องศา
เซลเซียส
 2. เพ่ิมศักยภาพในการปรับตวัต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนา
คาร์บอนต�า่ท่ีมีความต้านทานต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในลักษณะที่ไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร
 3. จัดให้ทิศทางการลงทุนสอดคล้องกับแนวทาง 
สู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต�่าท่ีมีความต้านทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 Under the United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC), the energy sector 
plays a key role in a given nation’s greenhouse gas 
(GHG) emission reduction. At the COP 20 meeting 
in Peru on December 29, 2014, countries of the 
world expressed their Nationally Appropriate 
Mitigation Actions (NAMAs) to cut GHG emissions 
in the energy and transport sectors by 7-20% by 
2020. Further, at the COP 21 meeting in Paris, 
France, PM Gen. Prayut Chan-ocha gave an 
Intended Nationally Determined Contributions 
(INDCs) on November 30, 2015 that Thailand will 
strive to lower its GHG emissions by 20% by 2030 
and possibly by 25% with international support.  
Resulting from this latter meeting was a “Paris 
Agreement” to enhance cooperation in combating 
threats from climate change amid sustainable 
development and attempts to wipe out poverty, while 
reflecting equity and common responsibility at 
different levels and with due regard for individual 
countries’ circumstances. Below are the Paris 
Agreement’s three main goals:
 1. Keep the average global temperature rise 
under 2 degrees Celsius above the pre-Industrial 
Revolution level, and be committed to limiting such 
average temperature rise to 1.5 degrees Celsius.
 2. Add the capability to adjust to climate-change 
impacts and promote low-carbon development that 
is resistant to climate change by keeping intact food 
production.
 3. Align investment with the approach to  
low-carbon development that is resistant to  
climate change.
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 การแสดงเจตจ�านง NAMAs และ INDCs ส่งผลให้
ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามแผนการลด 

ก๊าซเรือนกระจกท่ีก�าหนด และทบทวนเป้าหมาย 
การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามรอบเวลาท่ีก�าหนด พร้อมท้ังรายงานผลการด�าเนนิงาน
เพ่ือประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดท�า
รายงานแห่งชาติ (National Communication) เสนอต่อ
ส�านกัเลขาธิการอนสุญัญาฯ พลงังานเป็นภาคส่วนส�าคญั
ท่ีมีบทบาทต่อการด�าเนินการของประเทศเพ่ือให้บรรลุ
ต่อเป้าหมายของ NAMAs และ INDCs จากการด�าเนิน
มาตรการของแผนพลงังาน ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) 
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (EEP 2015)  
แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  
พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) รวมทั้ง แผนแม่บท
การพัฒนาระบบโครงข่าย Smart grid ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 - 2579 ตลอดจนการรวบรวมข้อมลูการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช ้พลังงานของประเทศ  
เพ่ือติดตามประเมินผลการด�าเนนิการให้บรรลตุามเป้าหมาย
 สนพ. ได้พัฒนา “ระบบฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศในภาคพลังงาน” ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน  
(1) การเผาไหม้ (Combustion) หรือจากภาคการใช้พลงังาน 
และ (2) การรั่วไหล (Fugitive) หรือจากภาคการผลิต
พลงังาน เพ่ือประเมินปรมิาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ในภาคพลงังานของประเทศ ซ่ึงแสดงผลท้ังระดบัรายเดอืน
และรายปี และแสดงรายละเอียดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
เป็นรายชนดิเช้ือเพลงิ (Fuel Type) และรายภาคเศรษฐกจิ 
(Sector) โดยข้อมูลสถติิการปล่อยมลพิษทางอากาศจาก
ภาคพลงังานจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. (www.eppo.go.th ) 
เป็นรายเดือน และเผยแพร่ในรายงานสถิติพลังงานของ
ประเทศไทยเป็นรายปี นอกจากนี ้สนพ. ได้มีการรายงาน
สถานการณ์การปล่อย CO

2
 จากภาคพลังงาน ทุกครึ่งปี 

เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนและก�าหนดนโยบายการ
พัฒนาด้านพลังงานของประเทศท่ีค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกข้างต้น

 The above-mentioned NAMAs and INDCs have 
bound Thailand to these obligations: compliance 
with the GHG reduction plan, review of goals for 
climate-change actions as required, report of 
performance to evaluate against goal achievement, 
and preparation of a National Communication  
report for the Convention Secretariat. The role of 
the energy sector is critical to the country’s actions 
to such goal achievement, based on the measures 
under energy plans, namely PDP 2015, EEP 2015, 
AEDP 2015, the master plan on Thailand’s smart 
grid development 2015 - 2036, and the compilation 
of GHG-emission data as a result of national  
energy consumption to track and evaluate 
performance outcomes against the goals.
 To assess the volume of air pollution in the 
nation’s energy sector, EPPO has developed  
a database on air pollution in the energy sector, 
embracing combustion from energy consumption and 
fugitive emission from energy production. Monthly 
and annual data are shown together with GHG 
emission details by fuel type and sector, whereas 
monthly and annual air pollution data are publicized 
at www.eppo.go.th in the annual energy statistics 
report. In addition, every six months EPPO reports 
a CO

2
 emission summary for planning and formulating 

a national energy development policy that takes into 
account the environment and GHG reduction goals.

ที่มา: เว็บไซต์ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
Source: www.eppo.go.th
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้กองทนุ
เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน  
ในปีงบประมาณ 2557 
Monitoring and evaluation projects under the Energy 
Conservation Promotion Fund, fiscal year 2014

 การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับการ
จัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการ
ภายใต้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงมี 
สนพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยคณะ
อนกุรรมการประเมินผลฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
และคดัเลอืกโครงการท่ีได้รบัการจดัสรรเงนิจากกองทุนฯ 
เสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑ์ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ พิจารณาและเสนอแนะผลการ
ประเมินโครงการ และรายงานผลการประเมินโครงการ 
รวมท้ังจัดท�าข้อเสนอแนะการด�าเนินงานต่อคณะ
กรรมการกองทุนฯ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อติดตามและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ 
2557 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ได้มีการพิจารณา
คัดเลอืกโครงการท่ีได้รับการจดัสรรเงนิกองทุนฯ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2555 - 2557 เพื่อติดตามและประเมินผล 
จ�านวน 50 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ด�าเนิน
การแล้วเสร็จ จ�านวน 40 โครงการ และโครงการที่อยู่
ระหว่างด�าเนินการและมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 
50 จ�านวน 10 โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีกองทุนฯ 
ให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2555 จ�านวน 29 
โครงการ และในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 2557 จ�านวน 
21 โครงการ ประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลฯ เห็นชอบ โดยประยุกต์จากทฤษฎี Five 
Criteria ซ่ึงมี 5 ประเดน็การประเมิน คือ ความสอดคล้อง
และเหมาะสม (Relevance) ประสทิธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และ
ความย่ังยืน (Sustainability) และน�ามาวัดระดับความ
ส�าเร็จของโครงการ โดยประยุกต์จาก JICA’s Rating 
Flowchart ซึ่งมีผลการประเมินโครงการ 4 ระดับ คือ  
ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง สรุปผลการประเมิน
โครงการ ดังนี้

 In monitoring and evaluating projects with 
allocation from the ENCON Fund, the fund  
committee appointed a subcommittee in charge of 
ENCON Fund project evaluation, with EPPO  
serving as a subcommittee member and secretary.  
This subcommittee reviews and chooses ENCON 
Fund projects, advocate approaches and criteria  
for project monitoring and evaluation, report 
assessment outcomes, and develop recommendations 
for project undertaking for the ENCON Fund 
Committee’s future fund review and allocation.
 For Fiscal Year 2014, the subcommittee  
reviewed and selected 50 projects from Fiscal  
Years 2012 - 2014 for monitoring and assessment, 
consisting of 40 completed projects and 10 ongoing 
projects with more than 50% progress. Twenty-nine 
had won support for Fiscal Year 2012, whereas  
21 did the same for Fiscal Years 2013 - 2014. 
Assessment followed the subcommittee-endorsed 
criteria, applied from the Five Criteria theory with 
the following elements: relevance, effectiveness, 
efficiency, impact, and sustainability. Project  
success was then measured by applying JICA’s 
Rating Flowchart into four grades: very good, good, 
satisfactory, and need improvement. Below are  
the highlights of project assessment:
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ดีมาก

Very good

(A)

ดีมาก
Very good

(A)

ดี
Good 

(ฺB)

พอใช้
Satisfactory

(C)

ควรปรับปรุง
Need 

improvement

(D)

ดี
Good 

(ฺB)

พอใช้
Satisfactory

(C)

ควรปรับปรุง
Need 

improvement

(D)

Relevance &
Appropriateness

Effectiveness
(Impact)

Effectiveness
(Impact)

Efficiency Sustainability

Sustainability
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 ผลการประเมินโครงการแล้วเสร�จ 40 โครงการ
Assessment outcomes of 40 completed projects

โครงการ
projects

14 โครงการ
projects

12
โครงการ
projects

11โครงการ
projects

• Outcomes match objectives

• Clear, sustainable positive impacts

• Namely High-Efficiency Appliances, EURO2, 

  Industrial-Sector Energy Conservation capacity 

  building projects

• ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
• เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจน และมีความยั�งยืน
• ได้แก่ โครงการวัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง, EURO2,
  บุคลากรอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม

• Outcomes mostly match objectives

• Some projects had clear positive impacts

• Including Net Zero Energy Building, LTM, 

  Simulated Forecasting of Energy Consumption 

  in Transport Sector.

• ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• บางโครงการเกิดผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจน
• ตัวอย่างเช่น โครงการ Net Zero Energy Building,
  LTM, แบบจำลองพยากรณ์การใช้พลังงานภาคขนส่ง• Outcomes partly match objectives

• Probable benefits for some projects, 

  though not clearly measurable

• ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงบางส่วน
• บางโครงการคาดว่าเกิดผลกระทบเชิงบวก
  แต่ไม่สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน

• Outcomes do not match objectives

• Most projects have seen no implementation 

  of outputs

• Some projects had adverse impacts

• ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้นำผลผลิตไปใช้งาน
• บางโครงการเกิดผลกระทบเชิงลบ

  • ผลการติดตามโครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนิน
การ 10 โครงการ มี 6 โครงการ ที่เป็นไปตามแผนการ
ด�าเนินงานของโครงการ และมี 4 โครงการ ที่มีผลการ
ด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผนและมีแนวโน้มขยายสญัญา แต่
ท้ังนี้ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลโครงการ ณ วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2559 พบว่า โครงการฯ มีการด�าเนินงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ผลการประเมินโครงการท่ีด�าเนินการแล้ว
เสร็จ 40 โครงการ มีระดับผลการประเมิน ระดับดีมาก 
3 โครงการ ระดบัดี 11 โครงการ ระดับพอใช้ 12 โครงการ 
ระดับควรปรับปรุง 14 โครงการ 

  • Monitoring outcomes of 10 ongoing 
projects: Six proceeded as planned, and four  
were behind schedule with likely contract extension. 
On inspecting project data on February 17, 2016, 
however, these four had been completed.
  • Monitoring outcomes of 40 completed 
projects: Three were rated very good, 11 good,  
12 satisfactory, and 14 needed improvement.
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  ในปี 2558 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ได้
พิจารณาผลการประเมินโครงการฯ ข้างต้น และมีข้อ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ใน 4 ด้าน คือ 
  1) การจัดท�าข้อเสนอโครงการ อาท ิควรก�าหนด
เป้าหมายผลประหยัดหรือผลทดแทนพลงังานให้ชัดเจน
และวัดผลได้ มีการบริหารจัดการโครงการเพ่ือไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น
  2) การพิจารณาสนับสนุนโครงการ อาทิ ควรมี
การต่อยอดหรือขยายผลให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนโครงการขนาดใหญ่และ
ต่อเนือ่ง ท่ีมีศกัยภาพต่อการพัฒนาด้านพลงังานหรือส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน เป็นต้น
  3) การตดิตามและประเมินผล อาทิ ควรประเมิน
ผลโครงการท่ีด�าเนินการต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันย้อน
หลงัหลายปี เพ่ือให้สามารถมองเห็นผลลพัธ์ท่ีเกดิข้ึนใน
ภาพใหญ่ได้ เป็นต้น
  4) การน�าผลผลิตจากโครงการไปใช้งาน อาทิ 
การน�าผลงานท่ีได้จากโครงการไปขยายผลสู่การจด
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

  In 2015, the subcommittee reviewed the 
outcomes of the above-mentioned projects and 
made four recommendations to the committee
  1) Development of project proposals:  
Projects should specify clear and measurable 
energy-saving or renewable energy goals, and should 
be managed without impacts on the environment 
and communities, among others.
  2) Consideration of project support:  
Projects should consider extending/expanding 
outcomes for practical results or commercial 
development. Support focus should be on substantial, 
continuing projects with potential for energy 
development or with concrete impacts on the 
economy and society, among others.
  3) Monitoring and evaluation: Projects  
should incorporate assessment of continual project 
operation or those related retroactively for several 
years to enable people to visualize big-picture 
outcomes, among others.
  4) Application of project outputs: Projects 
should expand on their outputs toward patent filing 
for intellectual properties, among others.

คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ได้น�าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้กองทุนฯ ที่ได้รับการประเมินผลในปีงบประมาณ 2557  
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าว

At a meeting on February 19, 2016, the subcommittee tabled its report on project monitoring and assessment under 
the ENCON Fund of Fiscal Year 2014 to the committee, who duly acknowledged the report.
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ผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
Performance outcomes concerning international 
cooperation

1. ความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (GMS)
Cooperation on power with Greater Mekong Subregion (GMS) countries

 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ในฐานะ
หน่วยงานผู้แทนด้านพลงังานของประเทศไทย ได้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนภุมิูภาคลุม่น�า้โขง (Regional 
Power Trade Coordination Committee: RPTCC) ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการท่ีด�าเนนิการในสาขาพลงังาน ภายใต้กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) มาอย่างต่อเนือ่ง ในปี 2558 มีกจิกรรม
การด�าเนนิการหลกั คือ การหารอืแนวทางการด�าเนนิงาน
ในประเดน็การเลอืกสถานท่ีตัง้ศูนย์ประสานงานการซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
(Regional Power Trade Center: RPCC) ซึ่งเป็นเรื่อง
ต่อเนื่องท่ียังไม่สามารถบรรลุข้อสรุปในแนวทางการ
ด�าเนนิล�าดับต่อไปได้ โดยได้มีการประชุม จ�านวน 2 ครัง้ ดงันี้
 (1) การประชุม RPTCC คร้ังท่ี 18 (RPTCC-18)  
ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีไดแ้สดงจดุยนื
ถงึความประสงค์ท่ีจะเป็นสถานท่ีตัง้ศูนย์ RPCC จงึได้มีการ
หารือถึงแนวทางการด�าเนินงานในเร่ืองดังกล่าวต่อไป 
ท้ังนี ้ประเทศสมาชิกท่ีเหลอืได้เสนอแนวทางโดยให้มกีาร
จัดท�าและยื่นข้อเสนอใหม่ (Re-Bidding) ขอน�าประเด็น
ดังกล่าวไปหารือกบัฝ่ายนโยบายก่อน และจะแจ้งให้ทราบ
ถงึจดุยืนของฝ่ายจนีอกีคร้ังหนึง่ ส่วนฝ่ายไทยไม่ขัดข้อง
ต่อแนวทางการย่ืนข้อเสนอใหม่หากท่ีประชุมส่วนใหญ่
เห็นชอบ
 (2) การประชุม RTCC ครั้งที่ 19 (RPTCC-19) ณ 
กรุงเทพมหานคร ประเดน็การประชุมหลกัคือ การหาข้อสรปุ
ในแนวทางการคัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์ RPCC ซึ่งจีนได้
รายงานให้ท่ีประชุมทราบถงึความคบืหน้าขอกระบวนการ
หารอืภายในของฝ่ายจนีว่ายังไม่สามารถบรรลขุ้อสรปุได้ 
เนือ่งจากฝ่ายจนียังคงให้ความส�าคัญต่อการเจรจาหารอื
แบบ Bilateral ระหว่างไทยกับจีน
 อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมมีข้อสรุปให้คณะกรรมการ
ประเมินข้อเสนอด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอแนวทาง 
การด�าเนินงาน อันได้แก่ กระบวนการย่ืนข้อเสนอ 
การขอเป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ RPCC รอบใหม่ พร้อม 

ร่างหลกัเกณฑ์การประเมินข้อเสนอ (Revised Evaluation 
Criteria) ฉบับใหม่ และน�าเสนอต่อประเทศสมาชิกเพื่อ
ให้ความเห็นในล�าดับต่อไป

 As Thailand’s representative agency, EPPO has 
taken part in Regional Power Trade Coordination 
Committee (RPTCC) meetings, an energy-related 
panel under the GMS scope of cooperation. In 2015, 
main activities concerned consultation on the location 
choice of the Regional Power Trade Center (RPCC), 
a matter not yet concluded, discussed at two RPTCC 
meetings, as summarized below:
 (1) RPTCC-18, held in Pagan, Myanmar Since 
Thailand and China had expressed their wishes to 
house the RPCC, the meeting sought to identify the 
way forward. The remaining member countries 
recommended that the process should start anew 
with re-bidding. Saying they could not comment on 
such idea, China would first consult their policymakers 
and then notify the meeting of their stance. Thailand 
accepted re-bidding, should the majority endorse it.
 (2) RPTCC-19, held in Bangkok The issue of 
RPCC location was again brought up for discussion. 
China reported the progress made on its internal 
consultation with assorted agencies, of which the 
Ministry of Finance was the main one. Since it still 
valued bilateral consultation with Thailand, China still 
could not say whether re-bidding was acceptable.
 RPTCC-19 also saw consultation on a new draft 
RPCC proposal, specifically the adjusted assessment 
criteria. Since member countries’ ideas varied, no 
conclusion was reached on this.
 The meeting issued a conclusion for the 
assessment committee to proceed with the  
recommendation on the way forward, namely a new 
round of bidding for the RPCC (re-bidding) together 
with a draft of the revised evaluation criteria, for 
member countries’ comments.
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 สนพ. โดย กองนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะ
ผู ้ประสานงานหลักคณะท�างานสาขาย ่อยว ่าด ้วย 
ความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน 
(Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector 
Network: REPP-SSN) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
จดัท�าแผนปฏบัิติการความร่วมมือด้านพลงังานอาเซียน 
(ASEAN Plan for Action for Energy Cooperation: 
APAEC)ปี 2016-2025 ระยะท่ี 1 (ปี 2016-2020) ภายใต้
กรอบความร่วมมือประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ซึ่งมีหัวข้อ (Theme) ของแผนปฏิบัติการฯ 
(APAEC 2016-2020) คือ “Enhancing energy 
connectivity and market integration in ASEAN to 
achieve energy security, accessibility, affordability 
and sustainability for all” 
 ท้ังน้ี แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นพิมพ์เขียวของ
การบูรณาการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 

ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยแผน APAEC ระยะท่ี 1  
(ปี 2016 - 2020) ประกอบไปด้วยความร่วมมือด้าน
พลังงาน 7 สาขา และมีเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

 Through its Energy Policy and Planning Division, 
EPPO served as the main coordinator of the Regional 
Energy Policy and Planning Sub-sector Network 
(REPP-SSN) and took part in the development  
of the ASEAN Plan for Action for Energy Cooperation 
(APAEC) for 2016-2025, phase 1 (2016-2020), 
under the ASEAN scope of cooperation and the 
APAEC 2016-2020 theme of “Enhancing Energy 
Connectivity and Market Integration in ASEAN to 
Achieve Energy Security, Accessibility, Affordability 
and Sustainability for All.”
 This action plan will blueprint energy cooperation 
integration in ASEAN over the next decade. Below 
are details about APAEC phase 1 (2016-2020),  
which consists of energy cooperation in seven 
program areas together with their goals.

2. ความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 
Energy cooperation in ASEAN

สาขาความร่วมมือ 
Program Areas

เป้าหมาย 
Goal

1. โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน
(ASEAN Power Grid: APG)

ริเริ่มความร่วมมือพหุภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในด้านการ
ซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนภายในปี 2018
Initiate multilateral cooperation among neighboring countries in ASEAN on 
trans-border power trade by 2018

2. โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
(Trans ASEAN Gas Pipeline: TAGP)

เพิม่พนูความเช่ือมโยงระหว่างกนัภายในภมิูภาคอาเซียน เพือ่ความม่ันคงด้านพลงังาน 
และการเข้าถึงพลังงาน ด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการใช้กระบวนการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ (Regasification Terminal)
Enhance connectivity within ASEAN for energy security and accessibility 
through gas pipelines and regasification terminals

3. ด้านถ่านหิน 
(Coal & clean coal Technology)

เพิ่มพูนการใช้ถ่านหินในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
(Clean Coal Technologies: CCT)
Promote coal consumption in ASEAN through Clean Coal Technologies (CCT)

4. ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Efficiency and Conservation)

ลดความเข้มในการใช้พลังงานในภูมิภาค 20 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 และวางเป้า
หมายในการลดความเข้มในการใช้พลงังานในภมิูภาค 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025 
(ใช้ระดับปี 2005 เป็นปีฐาน) 
Reduce ASEAN’s energy intensity by 20% by 2020 and set a goal of 30%  
by 2025 (with 2005 as the base year)

5. ด้านพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)

เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนท่ี 23 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานในภูมิภาค (การผลิต
พลังงานพื้นฐานทั้งหมด)
Raise the proportion of renewables to 23% of regional energy mix (total primary 
energy supply)

6. ด้านนโยบายและแผนพลังงาน 
(Regional Energy Policy and Planning)

รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของอาเซียนให้ดีขึ้นและเป็นสากล รวมถึงการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร ภายในปี 2020
Improve ASEAN energy data compilation on a par with international standards 
and sign MOUs with two international organizations by 2020

7. ด้านพลังงานนิวเคลียร์
(Civilian Nuclear Energy)

เสรมิสร้างศกัยภาพด้านพลงังานนิวเคลยีร์ในด้านก�ากบัดูแลทางเทคนคิและความปลอดภยั
Enhance nuclear energy capability through technical and safety regulation
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การประเมินผลเชงินโยบายและแผนด้านพลังงาน  
Monitoring and assessment of outcomes against energy 
policies and plans

 สนพ. ได้ด�าเนินโครงการติดตามและประเมินผล 
เชิงนโยบายและแผนด้านพลงังาน ซ่ึงเป็นนโยบาย แผน  
และมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กพช. ระหว่างปี 
2552 - 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลการประเมิน
มาเป็นแนวทาง ในการจัดท�าข้อเสนอ/ปรับปรุง/ทบทวน 
นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลงังานให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังเพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
 ส�าหรับการประเมินผลเชิงนโยบายฯ ในครั้งนี้ สนพ. 
ได้เลือกประเมินแผนพลังงานชุดเดิม 3 แผน คือ  
(1) แผนอนรุกัษ์พลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554 - 2573 (EEDP) 
(2) แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 
25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) และ (3) แผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Rev.3) โดยกระบวนการ
ประเมินผล ประกอบด้วย ศึกษา รวบรวมข้อมูล ส�ารวจ
และสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) เพ่ือรับ
ทราบผลกระทบ ปัญหาและ อุปสรรค ในการด�าเนินการ
ตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลงังานต่างๆ 
รวมถึงจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรวบรวมแนวคิดจาก 
ผู้เช่ียวชาญด้านพลงังานและผู้ท่ีเกีย่วข้อง และน�าข้อมูล
ท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์โดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี
การประเมินผล เช่น CIPP และเคร่ืองมือการวิเคราะห์อืน่ๆ 
มาประกอบ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

 1. แผน EEDP 

 กพช. เห็นชอบแผน EEDP เม่ือวันท่ี 30 พฤศจกิายน 
2554 โดยเป้าหมายหลกัของแผน คือการลดการใช้พลงังาน
ข้ันสดุท้ายให้ได้ร้อยละ 20 ในปี 2573 ของการใช้พลงังาน
ที่คาดการณ์ไว้ หรือประมาณ 30,000 ktoe และลดค่า 
Energy Intensity จาก 15.6 เป็น 12.1 ในปี 2573 จากการ
ประเมินผล ต้ังแต่ปี 2545 - 2557 พบว่าพลังงานท่ีใช้จริง 
ต�่ากว่าค่าคาดการณ์ประมาณร้อยละ 4-5

 EPPO has implemented projects on monitoring 
and assessing energy policies and plans, which 
included NEPC-approved measures for 2009-2014, 
to apply assessment outcomes as guidelines for 
development of recommendations, modification, and 
revision of energy policies, plans, and measures for 
greater suitability and efficiency, and to drive its work 
toward goals.
 In assessing policy outcomes, this time EPPO 
chose to work on Energy Efficiency Development 
Plan 2011-2030 (EEDP), Alternative Energy 
Development Plan (AEDP) aiming for a 25% 
proportion in 10 years (2012-2021), and Power 
Development Plan 2010-2030 (PDP 2010 Rev.3). 
To this end, EPPO investigated, compiled data, 
surveyed, and interviewed stakeholders for impacts, 
obstacles, and problems faced in carrying out such 
policies, plans, and measures.  EPPO also staged 
seminars to compile ideas from energy experts and 
relevant parties and then analyzed them with 
economics principles and assessment theories, 
including CIPP and other analytical tools.  Below 
are the findings:

 1. EEDP 
 Endorsed by NEPC on November 30, 2011, the 
plan aims for 20% reduction of final energy 
consumption of the projected consumption by 2030 
by all sectors, or by 30,000 ktoe together with  
EI reduction from 15.6 to 12.1 by 2030. Assessment 
going back to 2002 - 2014 shows that the actual 
energy consumption was 4 - 5% below projected  
by EEDP.

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานที่คาดการณ์กับปริมาณการใช้พลังงานจริง
Comparison between projected and actual energy consumption
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การเปรียบเทียบปริมาณพลังงานทดแทนตามเป้าหมายและปริมาณการใช้พลังงานทดแทนจริง
Comparison of projected and actual renewable/alternative-energy consumption

 ท้ังนี ้ตามแผน EEDP ได้แบ่งกลุม่ผู้ใช้พลงังานออกเป็น 
3 กลุม่หลกั ได้แก่ (1) ภาคอุตสาหกรรม (2) ภาคครัวเรอืน 
และธุรกิจการค้า และ (3) ภาคขนส่ง ซึ่งผลการประเมิน
ของแต่ละกลุม่ พบว่าการใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรม
มีค่าต�า่กว่าท่ีคาดการณ์ การใช้พลงังานในภาคครัวเรือน
และธุรกิจการค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนการใช้
พลังงานในภาคขนส่งยังไม่สามารถลดให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายได้ จึงควรมีการส่งเสริมโครงการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานต่อไป รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความท้าทาย
ในการลดการใช้พลงังาน ควรจะมีการปรับลดค่าคาดการณ์
การใช้พลังงานภายใต้แผน EEDP ให้ต�่ากว่าเดิม
 

 

 2. แผน AEDP 

 กพช. เห็นชอบแผน AEDP เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2554 ต่อมา เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 กพช.  
ได้มีมติเห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตามแผน AEDP 
2012 - 2021 ตามการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ท้ังนี ้ภายใต้แผน AEDP ได้ก�าหนด
เป้าหมาย การใช้พลังงานทดแทนใน 3 ภาคส่วนคือ  
(1) การผลติไฟฟ้า (2) การผลติความร้อน และ (3) ภาคขนส่ง 
(เอทานอลและไบโอดีเซลฉ โดยในปี 2564 จะมีสัดส่วน
การใช้พลงังานทดแทนต่อพลงังานข้ันสดุท้าย รวมท้ังสิน้
อยู่ท่ี 24,944.34 ktoe และจากการประเมินผลการด�าเนนิงาน
ระหว่างปี 2552 - 2557 สรุปได้ว่า ทั้ง 3 ภาคส่วนมีผล
การด�าเนนิงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่งและสงูกว่าเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ถึงร้อยละ 14.66

 Under the EEDP, three energy user sectors 
consist of industrial, household & and commercial 
business, and transport sectors. Individual 
assessment findings showed that consumption in 
the industrial sector was below projection, whereas 
that in the household and commercial business 
sector was noticeably down and that in the transport 
sector had yet to be successfully curbed against  
the goal. In short, project promotion under EEDP 
should continue. Also, for greater challenge in energy 
consumption reduction, the projected consumption 
values under EEDP should be reduced.

 2. AEDP 

 Endorsed by NEPC on November 6, 2011, AEDP 
later underwent NEPC-endorsed goal adjustment 
under the country strategy. The goals under this 
AEDP concerned alternative-energy consumption 
in three sectors, namely power generation, thermal 
generation, and transport sector (ethanol and 
biodiesel). As envisioned, by 2021 such consumption 
would amount to 24,944.34 ktoe. Based on the 
assessment done for 2009-2014, all three sectors 
showed steadily rising outcomes that were 14.66% 
higher than the goals.
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การเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ค่าการผลิตติดตั้งจริง และความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในระบบช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2557
Comparison of goals, nameplate capacities, and peak power demand, 2009-2014

 ท้ังนี้ ในการประเมินพบว่าการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม 
พลังงานน�้าผลลัพธ์สูงกว่าหรือค่อนข้างใกล้เคียงกับ 

เป้าหมายท่ีก�าหนด ในขณะท่ีก๊าซชีวภาพและพลังงาน
รูปแบบใหม่ผลลัพธ์ต�่ากว่าเป้าหมาย ในส่วนของภาค  
การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ผลลัพธ์เร่ิม
ต�่ากว่าเป้าหมาย ในขณะที่พลังงานก๊าซชีวภาพผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย ส�าหรับพลังงานชีวมวลและ
พลงังานขยะสงูกว่าเป้าอย่างชัดเจน และในส่วนของการ
ใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง เชื้อเพลิงเอทานอลใน
ช่วงแรกมีปริมาณการใช้จริงต�่ากว่าเป้าหมาย แต่ตั้งแต่
ปี 2556 แนวโน้มการใช้เอทานอลมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน 
ในขณะท่ีปริมาณการใช้เช้ือเพลิงไบโอดีเซลสูงกว่าเป้า
หมายมาโดยตลอด โดยปัจจัยหลักที่ส่งต่อผลการใช้เชื้อ
เพลิงชีวภาพ คือ (1) การส่งเสริมจากภาครัฐ (2) สภาวะ
ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และ (3) การสร้าง
จิตส�านึกความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 3. แผน PDP 2010 Rev.3
 กพช. เห็นชอบแผน PDP 2010 Rev.3 เมื่อวันที่  
8 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายว่าในปี 2573 
จะต้องมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิประมาณ 70,686 
เมกะวัตต์ 
 ท้ังนี ้จากการประเมินผลการด�าเนนิงานตามแผนโดย
ย้อนไปถึงปี 2545 - 2557 พบว่าค่าการผลิตติดตั้งจริง
ต�่ากว่าเป้าหมาย แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการใช้โดย
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 75 - 80 
ของก�าลงัการผลติตดิต้ังจริง ส่วนอกีประมาณร้อยละ 20 
เป็นปริมาณไฟฟ้าส�ารอง

 Individual group assessment revealed that in the 
power-generation sector, the outcomes were higher 
than or rather close to projected values for generation 
from solar energy, biomass energy, wind energy, 
and hydropower, whereas the biogas and innovative 
forms of energy showed outcomes that fall short of 
goals.  On the other hand, for thermal generation, 
solar energy outcomes were beginning to fall short 
of goals, while biogas outcomes generally agreed 
with goals.  Note that biomass and waste-derived 
energy, outcomes clearly exceeded goals.  As for 
renewable/alternative energy consumed in the 
transport sector, actual ethanol consumption initially 
fell below goals, but since 2013 it has been on a 
rise, whereas biodiesel consumption consistently 
surpassed goals.  The main factors affecting biofuel 
consumption were public-sector promotion, rising 
global price situations, and improved awareness of 
environmental preservation.
 

 3. PDP 2010 (Rev.3) 
 NEPC endorsed PDP 2010 (Rev.3) on June 8, 
2011, under which the goals of 2030 calls for a net 
combined power generation capacity of 70,686 MW.
 Retroactive assessment to 2002-2014 showed 
actual nameplate capacities under the goals.  
Still, actual nameplate capacities meet today’s 
demand, as power demand accounts for 75-80%  
of the actual nameplate capacities; the other 20% 
is for reserve capacities.
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กจิกรรมประชาสมัพนัธ์การขับเคล่ือนนโยบายพลังงาน 
Publicity activities on energy policy implementation

1. การเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ “รวมพลังหาร 2” คิดก่อนใช ้
Publicity of efficient energy consumption  

under the “Devided by Two” (Phalang Ngan Han Song:  

Think before Consume) action plan

 จากรายงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เผยถึงในรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยมียอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดข้ึนแล้วรวม  
4 ครั้ง โดยคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือ 11 มิถุนายน 2558  
มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 27,056.8 เมกะวัตต์ ด้วยสภาพ
อากาศบางวันมีอุณหภูมิร ้อนจัด ท�าให้ประชาชน 
ส�านักงานสถานท่ีราชการจ�านวนมากต้องพ่ึงพาเครื่อง
ปรับอากาศเพื่อช่วยคลายร้อน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) ตามมา ประกอบกับ
สถานการณ์การใช้พลังงาน 8 เดือนแรก ปี 2558 พบว่า 
สัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศไทย แบ่งเป็นน�้ามัน
ร้อยละ 29 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 36 พลังงานทดแทน
ร้อยละ 20 และถ่านหิน/ลิกไนต์ ร้อยละ 13 ซึ่งการใช้
พลังงานรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ซึ่งการผลิต
ในประเทศลดลง ร้อยละ 1.1 ส่งผล ให้น�าเข้าพลังงาน
สงูข้ึนร้อยละ 8 จากสถานการณ์ดงักล่าวจงึมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องร่วมกันประหยัดพลังงาน และเสริมสร้างความ
รู ้ความเข ้าใจให ้กับประชาชนถึงวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี และประโยชน์ท่ีได้รับในระยะยาว รวมท้ังเรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานจริง เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ัน
ให้กับประชาชนในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าประหยัด
พลังงานมากขึ้น
 กระทรวงพลงังาน โดย สนพ. จงึได้ด�าเนนิ “โครงการ
เผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้
แผนปฏิบัติการ “รวมพลังหาร 2” คิดก่อนใช้ ซึ่งได้รับ 

งบประมาณสนบัสนนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการด�าเนินโครงการฯ ได้มีการรณรงค ์

ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาคประชาชน  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ช่วยกันประหยัด
พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดท้ังปี  
ผ่านการด�าเนนิกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดนิทรรศการ การจัดท�าแอพพลิเคช่ันในการค�านวณ 

 Through its Energy Policy and Planning Division, 
EPPO served as the main coordinator of the Regional 
Energy Policy and Planning Sub-sector Network 
(REPP-SSN) and took part in the development of 
the ASEAN Plan for Action for Energy Cooperation 
(APAEC) for 2016-2025, phase 1 (2016-2020),EGAT 
reported that for during the first six months of 2015, 
Thailand topped its records for peak power 
consumption four times, the latest on June 11, 
peaking at 27,056.8 MW, amid daytime high 
temperatures prompting the public, offices, and 
government agencies to turn on their air-conditioners 
to combat the searing heat, thus resulting in peak 
power demand.  The first eight months of 2015 also 
saw Thailand’s ratio of energy consumption broken 
down into 29% oil, 36% natural gas, 20% alternative/
renewable energy, and 13% coal/lignite.  Its domestic 
consumption rose by 2.4% while indigenous 
production fell by 1.1%, thus calling for 8% higher 
energy imports.  In view of this situation, everyone 
needs to save energy, and the public needs to 
understand technological evolution as well as its 
long-term benefit, not to mention direct educational 
experience by users to bolster public confidence in 
choosing more energy-saving goods.
 Through EPPO, the Ministry of Energy managed 
a project to publicize efficient energy consumption 
under the “Devided by Two” (Think before Consume) 
program, sponsored by the ENCON Fund. In 
implementing this program, EPPO sought cooperation 
from all sectors (public, industrial, and private) in serious, 
year-round power-saving through assorted activities, 
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ผลประหยัดไฟ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
ภาพยนตร์โฆษณา วิดีโอแอนนิเมชั่น โบรชัวร์ บทความ
ประชาสัมพันธ์ และ Infographics ท้ังนี้ เพ่ือช่วยลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องท่ี
ประชาชนสามารถท�าได้ง่ายๆ เพียงปรับวิธีการใช้
พลังงานในชีวิตประจ�าวัน อาทิ
 • การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึน  
1 องศา จาก 25 องศา เป็น 26 องศา จะช่วยประหยัด
ไฟฟ้าได้ 10% 
 • การล้างเคร่ืองปรับอากาศ ท�าความสะอาด 

แผ่นกรองอากาศอย่างสม�่าเสมอ จะช่วยประหยัด 

ค่าไฟฟ้าได้ 5% 
 • การปิดไฟดวงท่ีไม่จ�าเป็น (โดยหากวัดจาก 
จ�านวนครัวเรือน 20 ล้านครัวเรือน) ถ้าร้อยละ 20 ของ
จ�านวนครัวเรือนให้ความร่วมมือปิดไฟดวงท่ีไม่จ�าเป็น 

ครวัเรอืนละ 1 หลอด ตัง้แต่เวลา 14.00 - 15.00 น. จะช่วย
ลดพีค (Peak) ได้ประมาณ 208 เมกะวัตต์ หรือลดการใช้
ไฟฟ้าได้ 0.21 ล้านหน่วยต่อวัน 

including exhibitions, development of applications to 
compute power-saving outcomes, and production 
of PR media (advertisements, animation videos, 
brochures, PR articles, and infographics). The focus 
is on matters readily achieved by everyone; all it 
needs is adjustment in everyday energy consumption, 
including:
 • Keeping the air-conditioner thermostat at  
one degree higher (from 25 to 26 degrees Celsius), 
to save power consumption by 10% 
 • Regularly cleaning the air-conditioning unit  
and cleaning air filters, to save power consumption  
by 5% 
 • Turning unneeded light bulbs off. Assuming  
a total of 20 million households in Thailand, if 20% 
turned one light bulb in their homes off from 2 to  
3 p.m., the peak consumption would drop by 208 MW 
(equivalent to 0.21 million units a day).

 นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู ้เ ร่ืองการดูแล 
และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลอดจน 

การเปลี่ยนมาใช ้ อุปกรณ์หรือเครื่องใช ้ไฟฟ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ 
LED และเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER สูง เป็นต้น

 In addition, the public learned how to look after 
and maintain their electrical appliances and switch 
to those that save energy, including LEDs and  
air-conditioners with high SEER values.
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ดร. ทวารัฐ สตูะบุตร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ภายใต้แนวความคิด 
“รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”
ณ สยามพารากอน  กรุงเทพมหานคร
Dr. Twarath Sutabutr, EPPO Director General, 
presided over the launch of the “Devided by Two  
(Bulb Replacement for Saving)” campaign at 
Siam Paragon, Bangkok.

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดตัวแอพพลิเคช่ัน 
“เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” เพ่ือช่วยค�านวณผล 
ประประหยัดไฟ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Dr. Twarath Sutabutr, EPPO Director General, 
presided over the launch of the “Bulb Replacement 
for Saving” application that computes the amount 
of power saved at Impact Muang Thong Thani.

พลเอก อนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างกระทรวงพลังงาน โดยส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และภาคเอกชน 10 
บริษัท ซ่ึงเป็นผู้จดัจ�าหน่ายอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าช้ันน�า 
เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู 
โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และ 
ดร.ทวารฐั สตูะบุตร ผูอ้�านวยการ สนพ. ร่วมเป็นสกัขีพยาน
ในการลงนาม
Gen. Anantaporn Kanjanarat, Minister of Energy, 
presided over the MOU signing ceremony between 
the ministry (represented by EPPO) and 10 leading 
private distributors of electrical appliances to jointly 
promote the use of high-efficiency appliances.  
Witnessing the signing were Mr. Areepong Bhoocha-oom, 
Permanent Secretary of Energy, and Dr. Twarath 
Sutabutr, EPPO Director General.
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2. กจิกรรมรณรงค์และประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจตระหนักถงึการ 
ประหยัดพลังงาน ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ  
Campaign and PR on energy-saving during emergencies

 ในช่วง 1 - 2 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยผ่านสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้ามาหลายครั้ง เช่น เม่ือวันท่ี  
5 - 15 เมษายน 2556 มีการหยุดซ่อมบ�ารุงแหล่งผลิต
ก๊าซธรรมชาติยาดานา ส่งผลกระทบให้ก�าลังผลิตไฟฟ้า
หายจากระบบไป รวม 4,100 เมกะวัตต์ และประเมินว่า
อาจเกดิไฟฟ้าดับได้ในบางพืน้ท่ีของภาคใต้เช่นเดยีวกบั
กรณีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ภาคใต้ของประเทศ
ทั้ง 14 จังหวัด เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เนื่องจากฟ้าผ่า
สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และวันท่ี 
13 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557 มีการปิดซ่อมบ�ารุง
คร้ังใหญ่ของแหล่งผลติก๊าซธรรมชาติในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วม
ระหว่างไทยและมาเลเซีย แหล่ง JDA - A18 ส่งผลกระทบ
ต่อโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องหยุดเดินเคร่ือง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ภาคใต้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถานการณ์ช่วงหน้าร้อน
ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ปริมาณที่สูง (Peak) เกิดขึ้นประจ�า 
 ดังนัน้ ในปี 2558 สนพ. จงึได้ด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึง 
การประหยัดพลังงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความ
เข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลงังาน
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อประชาชนได้
รับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางและปรับใช้กับ
ชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม

 In the past few years, Thailand survived several 
power-related emergencies, including that on April 
5-15, 2013, when the Yadana gas field (of Myanmar) 
underwent maintenance turnaround, depriving  
the system of power-generating capacity by up to 
4,100 MW and potentially causing power blackouts 
in part of the South; on May 21 that same year,  
14 southern provinces faced a blackout, since 
lightning had struck EGAT’s transmission lines; and 
from June 13 to July 10, 2014, gas fields in  
the Malaysia-Thailand Joint Development Area  
(JDA - A18) also underwent maintenance turnaround, 
impacting the operation of the Chana Power Plant 
in Songkhla, which suspended its operation, also 
dropping the overall power capacity of the South.  
Besides, the extreme heat of April every year ushered 
in peak power demand.
 In view of these, this year EPPO mounted 
campaigns and PR activities to fortify understanding 
and awareness of energy-saving in emergencies  
so as to spread data and knowledge relevant to 
emergencies, which could happen anytime. This way, 
the public can keep up to date and appreciate 
situations, and then apply what they have learned 
to properly guide them through everyday living.
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3. การผลติสือ่การสอนด้านพลงังาน  
Production of energy teaching media 

 สนพ. ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ด�าเนนิ “โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา”  
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจท่ีถกูต้อง
ด้านพลงังาน บูรณาการความรูด้้านพลงังานใน 8 สาระวิชา 
ตามหลกัสตูรแกนกลางของกระทรวงศกึษาธกิารปี 2551 
ระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา และได้จดัท�าชุดคูม่อื
ครูและสื่อการสอนด้านพลังงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งใน
โอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือพระราชทาน ให้กับโรงเรียนตามพระราชประสงค์ 
จ�านวน 200 ชุด
 เพ่ือให้ชุดคู่มือครูและสื่อการสอนด้านพลังงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงจัดให้มี
การอบรมเชิงปฏบัิติการแก่ครูในโรงเรียนท่ีได้รับพระราชทาน
ชุดคู่มือฯ พร้อมท้ังมีกระบวนการติดตามประเมินผลการ
ใช้งาน เพ่ือน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไป ทั้งนี้ ชุดคู่มือครูและสื่อ ประกอบด้วย
 1. ต้นแบบหนงัสอืคู่มือคร ูและบัตรค�าศพัท์และบัตร
รูปภาพ ได้แก่ 1) หนงัสอืคู่มือครู 8 สาระวิชา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ�านวน 48 เล่ม 2) หนังสือคู่มือ
คร ู8 สาระวิชา ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 จ�านวน 32 เล่ม 
3) บัตรค�าศัพท์และบัตรรูปภาพ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 จ�านวน 805 แผ่น และ 4) บัตรค�าศัพท์และบัตร
รูปภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ�านวน 51 แผ่น
 2. ชุดนิทานอนิเมชั่น จ�านวน 17 เรื่อง
 3. ชุดทดลองด้านพลังงาน จ�านวน 28 การทดลอง
 4. ชุด Ebook จ�านวน 8 สาระวิชา

 With King Mongkut’s University of Technology 
Thonburi, EPPO ran a project on developing 
integrated learning processes on energy, 
supplementary to primary and secondary curricula, 
designed to develop learning processes and proper 
understanding about energy; and integrate energy 
knowledge in eight subjects of the core curriculum 
of the Ministry of Education of 2008 (primary and 
secondary levels). The team developed 200 teachers’ 
energy manuals and teaching media to humbly 
present to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
on her 60th birthday in 2015 for schools of her choice.
 To optimize these manuals and teaching media, 
while conforming to the project objectives, EPPO 
staged workshop training sessions for teachers of the 
chosen schools and instituted a process for monitoring 
and assessing these manuals and teaching media 
for future development and improvement. These 
materials consisted of:
 1. Prototype teachers’ manuals, word cards, and 
picture cards, these are Teachers’ manuals for eight 
subjects (primary 1-6) 48 copies, teachers’ manuals 
for eight subjects (secondary 1-6) 32 copies, word 
cards and picture cards (primary 1-6) 805 cards, and  
word cards and picture cards (secondary 1-6) 51 cards
 2. Animation tale set: 17 tales
 3. Energy experiment set: 28 experiments
 4. Ebook sets: 8 subjects.
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กจิกรรมเพือ่สงัคม และกจิกรรมอืน่ๆ ของ สนพ. 
Corporate Social Responsibilty (CSR) and other internal 
activities of EPPO

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สนพ. ได้จัดกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษา ณ โรงเรียน
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ�าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน  
ให ้กับ เด็กนัก เรียน โดยมีนางเอมอร ชีพสุมล  
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
นางชนานญั บัวเขียว ผูอ้�านวยการส�านกัอนรุกัษ์พลงังาน
และพลังงานทดแทน และเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เข้าร่วม
กิจกรรม 

 On August 14, 2015, EPPO staged a scholarship 
and educational tool presentation ceremony at Wat 
Rang Saneh Nakhon Chan School, Amphoe Suan 
Phueng, Ratchaburi Province, and ran an activity to 
spread knowledge and understanding of energy 
conservation, topped off with a meal for students. 
Participating were Mrs. Em-orn Cheepsumol, Deputy 
Director-General; Ms. Chananan Buakiew, Director, 
Energy Conservation and Renewable Energy Policy 
Bureau; and other EPPO officers.

1. กจิกรรมเพือ่สงัคม
Corporate Social Responsibility (CSR)
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 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2558 สนพ. จดัพิธีรดน�า้ด�าหัว
ขอพรจากอดีตผู้บริหาร และผูบ้รหิารปัจจบัุนของ สนพ. 
เนื่องในวันสงกรานต์ และวันข้ึนปีใหม่ของไทย พ.ศ. 
2558 เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และ
เป็นการแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวที อีกท้ังเป็นการ
ขอพรเพ่ือความเป็นสริิมงคลต่อชีวิต โดยมผู้ีบริหาร และ
เจ้าหน้า สนพ. เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 On April 11, 2015, at the EPPO, a ceremony was 
staged for the water-pouring ceremony to seek 
blessings from EPPO’s former and current executives 
on the occasion of the Songkran Festival (Thai New 
Year) of 2015.  Believed to bring themselves good 
fortune, this gesture also signified respect for the 
elderly and gratitude toward them, and was attended 
by all EPPO officers.

2. กจิกรรมอืน่ๆ ภายใน สนพ.
    Other internal activities 

 On August 15, 2015, at the Banyan Love Resort, 
Amphoe Suan Phueng, Ratchaburi Province, EPPO 
organized a workshop seminar to develop EPPO’s 
image and communication system. Dr. Twarath 
Sutabutr, EPPO Director General, presided over the 
inauguration and delivered a special talk entitled, 
“Road to Change”, focusing on change development 
and five character improvement (smart, courageous, 
diligent, creative, and teamwork). It is hoped that in 
a few years, these values will develop into the DNA 
of all EPPO people.

 เม่ือวันท่ี 15 สงิหาคม 2558  สนพ. ได้จดัการสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ 
สนพ. โดยมี ดร.ทวารฐั สตูะบุตร ผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สมัมนาฯ พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Road to Change” 
มุ่งเน้นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการท�างานของ สนพ. 
เพ่ิมความเข้มข้น 5 ประการ เก่ง กล้า ขยัน สร้างสรรค์ ทีม 
โดยคาดหวัง 2-3 ปี จะปรากฏเป็น DNA ของ สนพ.  
ณ เดอะบันยันลีฟ รีสอร์ท อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
น�าคณะเจ้าหน้าท่ี สนพ. และสือ่มวลชนสายพลงังานและ
อุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานและเย่ียมชมระบบการจดัเกบ็
ถ่านหินแบบปิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โครงการ
วัดบันได ท่าเรือนครหลวง อ�าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
Thailand Coal Awards 2015 ประเภท Best Practice 
สาขา Coal Distribution และรางวัลรองชนะเลศิ ASEAN 
Coal Awards 2015 จากการด�าเนนิงานควบคมุคุณภาพ
การกองเก็บถ่านหินแบบระบบปิดท้ังหมดเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย ช่วยป้องกนัผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 On September 18, 2015, Dr. Twarath Sutabutr, 
EPPO Director General, led his officers and energy 
reporters on a study trip to a closed-system coal 
storage system for sustainable development at the 
Wat Bandai Project, Nakhon Luang Terminal, 
Amphoe Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province. The system had won first prize at the 
Thailand Coal Awards 2015 for Best Practice (Coal 
Distribution) and a runner-up award at the ASEAN 
Coal Awards 2015, thanks to Thailand’s first quality 
control for storing coal wholly under a closed system, 
preventing impacts on surrounding communities and 
staying friendly with the environment.

 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2558 สนพ. จัดแสดง
นิทรรศการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ภายในงานทุนหมุนเวียน และมอบรางวัลทุนหมนุเวียน 

ดเีด่น ประจ�าปี 2558 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ซ่ึงเป็นหนึง่ในกองทุนหมุนเวียนท่ีมีบทบาทส�าคญัในการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนของประเทศ อาทิ การส่งเสริมการลงทุนด้าน
อนรัุกษ์พลงังาน การสนบัสนนุเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ  
ส่งเสรมิการลงทุนด้านพลงังานทดแทน การส่งเสริมการศกึษา 
สนับสนุนทุนวิจัย การจัดท�าสื่อการเรียนการสอน 

ด้านพลงังาน การรณรงค์สร้างจติส�านกึใช้พลงังานอย่าง
รู้คุณค่า ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 On September 21, 2015, at Impact Muang Thong 
Thani, EPPO staged an exhibition about the ENCON 
Fund at the Revolving Fund event and presented 
outstanding annual revolving fund awards, with PM Gen. 
Prayut Chan-ocha presiding. The event publicized 
outcomes of the fund, which is one of the revolving 
funds with a key role in promoting and supporting 
Thailand’s energy conservation and renewable 
energy. To name a few, it has promoted energy 
conservation investment, provided revolving funds for 
energy conservation, promoted biogas technologies, 
promoted alternative energy investment, promoted 
education, supported research fellowships, developed 
energy educational media, and campaigned for 
awareness of conscientious energy consumption.
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 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2558 สนพ. ได้จดังานเสวนา 
เรือ่ง “ระบบการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอนภุมูภิาค
ลุม่น�า้โขง” เพ่ือให้ความรูค้วามเข้าใจด้านการซ้ือขายไฟฟ้า 
ในอนภุมิูภาคลุม่น�า้โขง (Greater Mekong Sub-region : 
GMS) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงได้มีการด�าเนินงานอย่างเป็น
ทางการมาตั้งแต่ 2538 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อร�าลึก 
100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ 
ผู้ซ่ึงเป็นปูชนยีบุคคลด้านพลงังานของประเทศ โดยผู้บรหิาร 
และเจ้าหน้าท่ี สนพ. พร้อมด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ 
และสถาบันการศึกษาท่ีเกีย่วข้องเข้าร่วมงานเสวนาฯ ณ 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล

 On November 16, 2015, at the Intercontinental Hotel, 
EPPO staged a dialogue entitled, “Power Purchase 
and Sale System among GMS Countries,” to educate 
participants from Cambodia, Laos, Myanmar, and 
Vietnam. This dialogue had been formally held since 
1995, and this year coincided with the centennial of 
Professor Dr. Boonrod Binson, a revered personality 
in the field of energy. Also participating were EPPO 
officers, together with representatives of government 
agencies and relevant educational institutions.

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  
ผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมโครงการ
น�าร่องการใช้ก๊าซ LNG (Liquefied Natural Gas) หรือ 
ก๊าซธรรมชาตเิหลว ในเรอืโดยสารสาธารณะของ บรษัิท 
ครอบครัวขนส่ง 2002 จ�ากัด และร่วมทดลองนั่งเรือ
โดยสารท่ีใช้เช้ือเพลิง LNG เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการรองรับพลังงานทดแทนในระบบขนส่ง ซ่ึง 
ก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นผลพลอยได้จากแหล่ง
ปิโตรเลียมหนองตูม จังหวัดสุโขทัย จากเดิมที่จะเผาทิ้ง
โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

 On November 17, 2015, Dr. Twarath Sutabutr, 
EPPO Director General, and his team of officers 
visited the pilot LNG project for passenger boats of 
the Khrob Khrua Khon Song 2002 Co., Ltd., and 
took a trip on one LNG-fired boat as a step to prepare 
the public for alternative energy application in 
transport. The natural gas was a byproduct of the 
Nong Tum petroleum deposit, Sukhothai, otherwise 
wasted through flaring.
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 On November 28, 2015, Dr. Twarath Sutabutr, 
EPPO Director General, led EPPO management  
and reporters on a visit to the Hongsa Power Plant, 
Lao PDR, to enhance their understanding of the 
technology and safety system for the environment, 
the process of forging social acceptance for coal 
power plants, and power purchase circumstances 
in neighboring countries-another approach for 
diversifying risks for domestic power generation 
under PDP 2015. To this end, purchase of 7,000 MW 
electricity from LPDR was secured through  
a signed MOU. In 2015, about 2,015 MW had been 
distributed to the grid, and 3,316 MW was under 
construction. By 2019, the distributed power will 
have reached 5,421 MW.

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  
ผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังาน น�าคณะผูบ้รหิาร สนพ. และสือ่มวลชน 
เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ท่ีถกูต้องเกีย่วกบัเทคโนโลยีและระบบความปลอดภยัต่อ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการสร้างการยอมรับของสังคมต่อ
การด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และสถานการณ์
การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นอีกแนวทาง
ท่ีช่วยกระจายความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ตามแผน PDP 2015 ที่วางไว้ ทั้งนี้ การรับซื้อไฟฟ้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ไว้รวมจ�านวน 
7,000 เมกะวัตต์ ในปี 2558 มีจ่ายไฟฟ้าแล้ว 2,105 
เมกะวัตต์ ก�าลังก่อสร้าง 3,316 เมกะวัตต์ จนถึงปี 2562 
จะมีจ�านวนรวม 5,421 เมกะวัตต์

 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังาน น�าคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี สนพ. 
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ
พลงัของแผ่นดนิ เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2558 ณ ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน

 On December 3, 2015, at the EPPO, to mark 
HM the King’s 88th Birthday Anniversary,  
Dr. Twarath Sutabutr, EPPO Director General, led 
his management team and staff in pledging to  
serve as conscientious government officials and  
a force of the land.
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 เมื่อวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2558 สนพ. จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้
แนวคิด “รวมพลงัคดิ สนพ.” เพ่ือระดมความคิดเห็นและ
สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และจดัท�าแผนปฏบัิตริาชการประจ�าปี พ.ศ. 2560 ของ สนพ. 
ให้มคีวามสอดคล้องกบัแผนบูรณาการพลงังานระยะยาว
ของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint) 
และสอดรับกบัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถน�าไปใช้ประกอบการจัดท�า
ค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2560 

 On December 4-5, 2015, EPPO organized  
a workshop seminar on the revision of strategic  
plans and government business plans for Fiscal Year 
2017 under the “EPPO Synergistic Thinking” concept 
to brainstorm ideas and establish participation  
in such revision and plans to align with the Thailand 
Integrated Energy Blueprint, while accommodating 
changes in settings so that the findings may 
complement EPPO’s request for the annual 
expenditure budget for next year.

 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น
ต่างๆ เกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์กรของ สนพ. ส�าหรับ 

น�ามาปรับใช้เพ่ือให้ สนพ. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมี
ความเป็นเลศิ (Excellence) ภายใต้ค่านยิมและหลกัการ
ท�างานของหน่วยงานท่ีว่า “เก่ง กล้า ขยัน สร้างสรรค์ ทีม” 
โดยมีผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของ สนพ. เข้าร่วม
งานสมัมนาเชิงปฏบัิตกิารฯ ดงักล่าว อย่างพร้อมเพรียงกนั 
ณ โรงแรมเคปราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 In addition, at the Cape Racha Hotel, Si Racha, 
Chon Buri Province, EPPO officers took part in  
a workshop seminar, where recommendations and 
views were together given on EPPO’s organizational 
development plans for future application to achieve 
organizational excellence, fitting the values and work 
principles: smart, courageous, diligent, creative, and 
teamwork. 
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4.9750*
ผลการประเมิน
EPPO Scored

จากคะแนนเต็ม 5.0000
Out of 5.0000

 สนพ. ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค�ารับรองการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏบัิตริาชการท่ีส�านกังาน 
ก.พ.ร. ก�าหนด ประกอบด้วย มิติภายนอก เป็นการประเมนิ
เฉพาะมิติด้านประสิทธิผลในการด�าเนินนโยบายส�าคัญ
เร่งด่วนของรฐับาลและภารกจิหลกัของ สนพ. เนือ่งจาก 
สนพ. เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย ซ่ึงไม่มีงานด้านการบริการ 
จึงไม่มีตัวชี้วัดในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น
น�้าหนักร้อยละ 75 และมิติภายใน เป็นการประเมินมิติ
ด้านประสทิธิภาพของการปฏบัิตริาชการ ได้แก่ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประหยัดพลังงาน และการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ และมิติด้านการ
พัฒนาองค์การ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ และ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการ คิดเป็นน�า้หนกั
ร้อยละ 25 โดย สนพ. มีผลการประเมินการปฏบัิติราชการ 
ปีงบประมาณ 2558 เท่ากบั 4.9750* จากคะแนนเตม็  
5.0000 ดังนี้

 EPPO has prepared a report of the results of 

work according to the performance commitment for 

fiscal year 2015 covering a 12-month period  
(October 1, 2014, to September 30, 2015) according 
to the evaluation framework of the Office of the Public 
Sector Development Commission (OPDC) in two 
aspects. First, external assessment concerns the 
execution efficacy of the government’s urgent, critical 
policies and EPPO’s own core missions (totaling 
75% weight). Since EPPO is responsible for no 
service function, it has no service quality indicator.  
Accounting for 25% weight, on the other hand, 
internal assessment concerns the efficiency of 

budget disbursement, energy-saving, public 
information system efficiency improvement, and 
organizational development together with 
transparency of performance. For fiscal year 2015, 
EPPO scored 4.9750* out of 5.0000 for its 
performance.

ผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรอง  
การปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ 2558
Results of Work According to the Performance  
Commitment for Fiscal Year 2015

4.66524.64444.2471
ผลการประเมิน
EPPO Scored

ผลการประเมิน
EPPO Scored

ผลการประเมิน
EPPO Scored

ผลการประเมินตั้งแต่ปี 2555-2558
EPPO Scored since 2012-2015

2555
2012

2556
2013

2557
2014

2558
2015
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ตารางสรปุผลการประเมินการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ

Performance  
indicator

หน่วยวัด 
Unit of 

Measure-
ment

น�้าหนัก 
(ร้อยละ) 
weight-

ing
(% )

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

ผลการด�าเนินงาน
Performance

1 2 3 4 5
ผลการ 

ด�าเนินงาน
Outcome

ค่าคะแนนที่
ได้

Score
Obtained

คะแนน 
ถ่วงน�้าหนัก
Weighted 

score
มิติภายนอก (น�้าหนักร้อยละ 75)
External assessment  

(75% weight)
75 5.000

1. การประเมนิประสทิธภิาพ  
(ผลลพัธ์และผลผลติ)
Effectiveness (result and productivity)

75 5.000

1.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff 
(FiT) ของพลงังานหมุนเวียน 

ประเภทเชือ้เพลงิทุกประเภท 

Success in development of FiT 
power purchases from all renewables 

ระดับ
Level

15 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.7500

1.2 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ 2558 - 2579  
(PDP 2015) 
Success in development of PDP 
2015 (for 2015 - 2036)

ระดับ
Level

15 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.7500

1.3 ระดับความส�าเร็จของการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงาน 

Success of energy commodity price 
restructuring

ระดับ
Level

10 1 2 3 4 5 5.00 5,000 0.5000

1.4 ระดับความส�าเร็จของการติดตาม
การด�าเนินการตามแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 
2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 
Success of monitoring of PDP 2010 
(Reversion 3) implementation

ระดับ
Level

10 1 2 3 4 5 5.00 5,000 0.5000

1.5  ระดับความส�าเร็จในการจัดท�า
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
Success of development of Energy 
Efficiency Plan for 2015-2036

ระดับ
Level

15 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.7500

1.6 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคการผลิตพลังงาน  
Success of database system 
development concerning 
greenhouse gas emission from the 

energy sector

ระดับ
Level

10 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.5000

Summary table on the results of work according to the performance commitment of EPPO, 
Ministry of Energy, Fiscal year 2015 (12-month period)  
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ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ

Performance  
indicator

หน่วยวัด 
Unit of 

Measure-
ment

น�้าหนัก 
(ร้อยละ) 
weight-

ing
(% )

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

ผลการด�าเนินงาน
Performance

1 2 3 4 5
ผลการ 

ด�าเนินงาน
Outcome

ค่าคะแนนที่
ได้

Score
Obtained

คะแนน 
ถ่วงน�้าหนัก
Weighted 

score
การประเมินคุณภาพ 
Service quality 0

2. คณุภาพการให้บรกิารประชาชน (Service Level 
Agreement: SLA)Quality of Service Level 
Agreement (SLA)

สนพ. ไม่มีการด�าเนินผลตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากไม่มีงานบริการ
Since EPPO is responsible for no service function, 

it requested a waiver of this indicator
มิติภายใน (น�า้หนักร้อยละ 25)
Internal assessment (25% weight) 25 4.9000

การประเมินประสทิธภิาพ 
Effectiveness

15 4.8333

3. การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

Budget disbursement
5 5.0000

3.1 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

Success of investment budget 
expenditure disbursement

ร้อยละ
(%) 2.5 75 78 81 84 87 100.00 5.0000 0.1250

3.2 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

Success of overall budget 
expenditure disbursement 

ร้อยละ
(%) 2.5 88 90 92 94 96 96.58 5.0000 0.1250

4. การประหยัดพลงังานของส่วนราชการ 
EPPO’s energy-saving

ร้อยละ
(%) 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 
Efficiency improvem ent of 
public-sector information system

ร้อยละ
(%) 5 1 2 3 4 5 4.50 4.5000 0.2250

การพฒันาองค์การ 

Organizational development
10 5.0000

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
Organizational capability development

ระดับ
Level

5 5.0000

6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
รายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 
Success in developing a report on 
organizational profile

ระดับ
Level

1 1 3 5 5.00 5.0000 0.0500

6.2 ระดบัความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
Success of organizational development

ระดับ
Level

4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

7. ระดบัความส�าเร็จของการด�าเนนิ
โครงสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
Success in implementation of a project 
for transparent government work

ระดับ
Level

5 0 20 40 60 80 82.83 5.0000 0.2500

น�าห้นักรวม
Total weight 100

ค่าคะแนนทีไ่ด้
Score 4.9750*

หมายเหตุ: *ขณะนี้อยู่ระหว่างขออุทรณ์ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
Note:  Under appeal is KPI No. 5 (Efficiency improvement of public-sector information system)
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position

 (หน่วย:บาท) 
(Unit : Baht)

หมายเหตุ 
Note

2558 2557

2015 2014

สินทรัพย์ 
Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน 
Current assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
Cash and cash equivalents

5 2,751,001,066.40 3,272,686,629.99 

ลูกหนี้ระยะสั้น 

Short-term debtors
6 119,826,562.71 171,533,617.03 

เงินลงทุนระยะสั้น
Short-term investments

391,000,000.00 19,000,000.00 

วัสดุคงเหลือ 
Materials & supplies

896,427.44 916,222.64 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

Total current assets
3,262,724,056.55 3,464,136,469.66 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Non-current assets

เงินลงทุนระยะยาว 
Long-term investments

- 391,000,000.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
Land, Property and Materials

7 20,513,360.75 20,577,316.72 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

Intangible assets
8 1,447,514.15 2,012,586.43 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

Total non-current  assets
21,960,874.90 413,589,903.15 

รวมสินทรัพย์ 
Total assets 3,284,684,931.45 3,877,726,372.81 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
As at September 30, 2015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position

 (หน่วย:บาท) 
(Unit : Baht)

หมายเหตุ 
Note

2558 2557

2015 2014

หนี้สิน 
Liabilities

สินทรัพย์หมุนเวียน 
Current liabilities

เจ้าหนี้ระยะสั้น 

Short-term creditors
9 159,088,003.38 201,843,599.97 

เงินรับฝากระยะสั้น 

Short-term deposits
10 204,252,479.72 147,833,847.10 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

Other current liabilities
33,427,888.32 247,850,576.35 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

Total current liabilities
396,768,371.42 597,528,023.42 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

Non-current liabilities

เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอุดหนนุระยะยาว 
Creditors by transfer and long-term sales

11 11,484,667.56 34,017,272.59 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 
Long-term government advances from 

Treasury

500,000.00 625,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

Total non-current liabilities
11,984,667.56 34,642,272.59 

รวมหนี้สิน 
Total liabilities 408,753,038.98 632,170,296.01 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Net assets/Capital 2,875,931,892.47 3,245,556,076.80 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Net assets/ Capital

ทุน
Capital

440,331,512.06 440,331,512.06 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Revenues above (below) cumulative 

expenditure

2,435,600,380.41 2,805,224,564.74 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Total net assets/ Capital 2,875,931,892.47 3,245,556,076.80 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
As at September 30, 2015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
Statements of income and expenses

 (หน่วย:บาท) 
(Unit : Baht)

หมายเหตุ 
Note

2558 2557

2015 2014

รายได้ 
Revenue

รายได้จากงบประมาณ 

Revenue from Government budget
12 112,184,165.98 109,654,542.98 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 
Revenue from support funds & donations

13 1,990,867,797.59 2,198,524,171.96 

รายได้อื่น 

Other revenue
14 13,957,002.54 19,302,092.27 

รวมรายได้ 
Total revenue

2,117,008,966.11 2,327,480,807.21 

ค่าใช้จ่าย 
Expenses

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
Salaries and wages

15 57,719,748.45 55,106,309.80 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 

Pension funds
16 5,103,051.11 4,380,805.35 

ค่าตอบแทน 

Compensation
17 212,000.00 223,000.00 

ค่าใช้สอย 
General expenditure

18 377,603,725.56 939,071,292.00 

ค่าวัสด ุ
Material & supply expenses

19 6,148,014.31 6,736,494.01 

ค่าสาธารณูปโภค 
Utility expenses

20 4,985,323.82 4,938,272.05 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
Depreciation and amortization

21 8,322,385.23 11,129,470.76 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 
Expenses from support funds & donations

22 1,976,679,709.75 1,691,271,689.76 

ค่าใช้จ่ายอื่น 

Other expenses
23 811,210.17 2,068,445.95 

รวมค่าใช้จ่าย 
Total expenses 2,437,585,168.40 2,714,925,779.68 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 

Income below operating expenses before  

cost of funds

(320,576,202.29) (387,444,972.47)

ต้นทุนทางการเงิน 

Cost of funds
- -

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
Net income below operating expenses (320,576,202.29) (387,444,972.47)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
For the year ended September 30, 2015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the financial statements

หมายเหต ุ
Note

1 ข้อมูลทั่วไป General information
2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน Preparation criterion for financial statements
3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐาน 

และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่  
New & revised public accounting standards & policies

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ Summary of key accounting policies 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Cash and cash equivalents
6 ลูกหนี้ระยะสั้น Short-term debtors
7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ Land, property and equipment
8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Intangible assets
9 เจ้าหนี้ระยะสั้น Current creditors
10 เงินรับฝากระยะสั้น Short-term deposits
11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว Creditors by transfer & long-term sales
12 รายได้จากงบประมาณ Revenue from Government budget
13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค Revenue from support funds & donations
14 รายได้อื่น Other revenue
15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Salaries & wages
16 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ Pension funds
17 ค่าตอบแทน Compensation
18 ค่าใช้สอย General expenditure
19 ค่าวัสดุ Material & supply expenses
20 ค่าสาธารณูปโภค Utility expenses
21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย Depreciation & amortization
22 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค Expenses from support funds & donations
23 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
For the year ended September 30, 2015



แบบสอบถามความคิดความเห็น “รายงานประจ�าปี 2558”

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความประสงค์จะขอส�ารวจความคิดเห็นของ
ท่านผูอ่้าน เพ่ือน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรบัปรงุรายงานประจ�าปีให้ดย่ิีงข้ึน โดยขอให้ส่งแบบสอบถามกลบัมายัง กองนโยบาย
และแผนพลังงาน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทางโทรสารหมายเลข 0-2612-1364 คณะท�างานฯ ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาในโอกาสนี้ด้วย

ชื่อ-นามสกุล.............................................................. หน่วยงาน....................................

อาชีพ/ต�าแหน่ง........................................................................ โทรศัพท์........................

ที่อยู่.......................................................................... อีเมล........................................

1. ท่านอ่าน “รายงานประจ�าปี 2558” จากที่ใด
   ที่ท�างาน/หน่วยงานที่สังกัด  ที่บ้าน
   หน่วยงานราชการ/สถานศึกษา   ห้องสมุด
   www.eppo.go.th    อื่นๆ...............

2. ท่านอ่าน “รายงานประจ�าปี 2558” เพราะเหตุใด
   ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการท�างาน
   ข้อมูลหาได้ยากจากแหล่งอื่น
   ข้อมูลอยู่ในความสนใจ
   มีคนแนะน�าให้อ่าน
   อื่นๆ..............................................

3. ท่านใช้เวลาอ่าน “รายงานประจ�าปี 2558” กี่นาที
   0-10 นาที  11-20 นาที   21-30 นาที
   31-40 นาที  41-50 นาที   51-60 นาที
   มากกว่า 60 นาที
 
4. ความคิดเห็นต่อรูปแบบ “รายงานประจ�าปี 2558”
 ปก  
  ความน่าสนใจ  มาก     ปานกลาง    น้อย
  สอดคล้องกับเน้ือหา   มาก   ปานกลาง    น้อย
 เนื้อหา
  ความน่าสนใจ  มาก    ปานกลาง   น้อย
  ตรงความต้องการ   มาก    ปานกลาง   น้อย
  น�าไปใช้ประโยชน์ได้   มาก    ปานกลาง   น้อย
 ภาพประกอบ 
  ความน่าสนใจ   มาก      ปานกลาง   น้อย
  สอดคล้องกับเน้ือหา   มาก   ปานกลาง  น้อย
  ท�าให้เข้าใจในเน้ือเรือ่งดีข้ึน  มาก   ปานกลาง  น้อย
 ขนาดตัวอักษร   มาก   ปานกลาง  น้อย
 การใช้สี   มาก   ปานกลาง  น้อย
 ขนาดรูปเล่ม  มาก   ปานกลาง  น้อย
 รูปเล่มโดยรวม  มาก   ปานกลาง  น้อย

5. ท่านมีเพือ่นหรอืบคุคลทีรู่จั้กสนใจรบัรายงานประจ�าปีบ้าง
หรือไม่
   มี โปรดกรอกรายละเอียดที่จะจัดส่ง
   ......................................................
   ไม่มี

6. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถ Download รายงาน
ประจ�าปีผ่าน Website ของ สนพ.  
ทาง http://www.eppo.go.th ได้
   ทราบ  ไม่ทราบ

7. คอลัมน์ภายใน “รายงานประจ�าปี 2558” ที่ท่านชื่นชอบ
มากที่สุด  
 คือคอลัมน์ใด และเพราะเหตุใด
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................

8. รายงานประจ�าปี 2558 มีประโยชน์กับท่านในเรื่องใดบ้าง
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................
9. ท่านมีความเห็นว่าควรปรับปรุงรายงานประจ�าปี ฉบับต่อ
ไปให้มี รูปแบบอย่างไรบ้าง
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................

10.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................

กรุณาท�าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง



(แบบสอบถามความคิดเห็นรายงานประจ�าปี 2558)






