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นายวฒันพงษ์ คุโรวาท 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 

สารจากผู้อ านวยการ 



 

ปี 2564 เป็นปีที่ยังคงมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้หลำยประเทศ

ยังคงปิดประเทศและจ  ำก ัดกำรเดินทำง รวมทั ้งประเทศไทยก ็ย ังคงมีมำตรกำรห้ำมเดินทำงเข ้ำไปในพื ้นที ่เส ี ่ยง  

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้มีกำรปรับแผนกำรท ำงำนภำยใต้มำตรกำรของภำครัฐ และนโยบำย  

ของกระทรวงพลังงำน เพื ่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โรคระบำด ทั้งในรูปแบบ Social Distancing และด ำเนินกำร 

Work from Home ตำมมำตรกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (ศบค.)              

โดยมุง่เนน้กำรท ำงำนผำ่นช่องทำงสือ่ออนไลน ์มำกขึน้  เพือ่ลดควำมเสีย่งกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั โคโรนำ 2019 แตย่งัคง 

มุ่งเน้นคุณภำพและประสิทธิภำพของงำน  ที่ยังคงเดินหน้ำเต็มก ำลังในกำรจัดท ำนโยบำยพลังงำนต่ำงๆ บนพื้นฐำนของ

ควำมปกติใหม่ หรือ New Normal โดยมีระบบกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีระบบสื่อสำรสำรสนเทศ (ICT) เข้ำมำช่วยสนับสนุน

งำนในหลำยๆ ด้ำน 

ตลอดปีท่ีผ่านมา สนพ. ได้มีการด าเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือให้ประเทศ

สามารถรับมือสถานการณ์โรคระบาดได้ โดยยังคงมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ียังได้มีการเตรียมการเพื่อปรับนโยบายพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท่ีโลกมุ่งไปสู่การใช้                

พลังงานสะอาด แต่ก็ยังคงมุ่งเน้นความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตาม                   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดท ากรอบแผนพลังงานชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานทุกด้าน โดยเฉพาะ

นโยบายพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมถึงการปรับโครงสร้างกิจการ

พลั ง งาน ท่ีจะรองรั บการ เปลี่ ยนผ่ านด้ านพลั ง งาน ( Energy Transition) ตามแนวทาง  4D1E (Digitalization/

Decarbonization/Decentralization/De-regulation และ Electrification) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาต ิ

เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1  

การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะท่ี 2 การบริหารจัดการการส่งออก LNG ภายใต้โครงการ LNG HUB  

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีภายใต้วิกฤตราคาพลังงานท่ีเกิดขึ้น  

ท่ัวโลก ประเทศไทยยังมี การก าหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เช่น มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคา

น้ ามันเชื้อเพลิงและราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการด าเนินแผนงานและโครงการเพื่อรองรับ                  

การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย           

ระยะปานกลาง  พ.ศ. 2565 – 2574 การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน                 

การส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ในระยะยาวเพื่อรองรับความต้องไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจาก Disruptive 

Technology การศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น อีกท้ัง              

ยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” (National Energy Information Center : NEIC) เพื่อรองรับการใช้

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงาน             

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายสอดรับการปฏิรูปประเทศ Thailand 4.0 เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต 

ท้ายสุดน้ี กระผมในนามของคณะผู้บริหาร สนพ. ขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของ สนพ.  

ทุกท่าน ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานจนบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และขอขอบคุณองค์กรภาคี

เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สนพ. ตลอดมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

การด าเนินงานของ สนพ. จะเป็นพลังส าคัญในการสร้างสรรค์นโยบายพลังงานให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งค่ัง 

และยั่งยืนด้านพลังงานต่อไป 



 

สารบัญ 

16 

21 

28 

110 

01 

113 

04 ส่วนที่     

ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน      
ส่วนที่     

กำรบริหำรนโยบำยพลงังำนของประเทศ 564    

ส่วนที่     

ดัชนีชีว้ดัควำมสมดุลดำ้นพลังงำนของประเทศไทยปี 2563                                          

และสถำนกำรณ์พลังงำน ปี 2564    

ส่วนที่    

กำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั ปี 2564   

ส่วนที่    2 

ผลกำรปฏิบัตริำชกำรในกำรประเมินสว่นรำชกำร 

ตำมมำตรกำรปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 2564   564    

ส่วนที่     

งบกำรเงิน ปี 2564    

สารจากผู้อ านวยการ 
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ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

ส่วนที ่
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วิสยัทศัน ์Vision 

สรา้งสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลงังาน 

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศภายในปี 2579 

พันธกิจ ประกอบด้วย 6 พนัธกิจ คือ 

06 พัฒนาสู่การเปน็ 

องค์กรเชิงยุทธศาสตร ์

01 เสนอแนะนโยบายและบรูณาการ 

แผนบริหารพลังงานของประเทศ 

02 เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนของประเทศ 

03 เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกัน
การขาดแคลนน ้ามนัเชื้อเพลิงทั้งใน

ระยะสัน้และระยะยาว 

04 ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินนโยบายและแผนบริหาร

พลังงานของประเทศ 

05 บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 

ยทุธศาสตรข์อง สนพ. มี 3 ยทุธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความม่ันคงและยั่งยืน 

เป้าประสงค์  

1. มีนโยบายที่น าไปสู่ความมัน่คงทางพลังงาน 

2. มีนโยบายด้านพลังงานทีส่นับสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. มีนโยบายทีน่ าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีนโยบายทีน่ าไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์  

1. เป็นศนูย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ 

2. บุคลากรมีความรูแ้ละความสามารถ 

3. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์  

1. ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนนิงานตามนโยบาย 

2. มรีะบบและกลไกการติดตามและประเมนิผลนโยบาย 

    พลังงานของประเทศ 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดและ               

    ด าเนินนโยบาย 
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โครงสรา้งการบริหารงานส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 

 

 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

• กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

• กลุ่มบริหารทรัพยากรบคุคล 

• กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

• กลุ่มการคลัง 

• กลุ่มกองทุนพลังงาน 

• กลุ่มนิติกร  

 

 

 

กองนโยบายปิโตรเลยีม 

• กลุ่มน ้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

• กลุ่มก๊าซธรรมชาต ิ

• กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 

 

 

 • กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 

• กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 

• กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

กองนโยบายไฟฟ้า 
 

 

 • กลุ่มพลังงานทดแทน 

• กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน 

• กลุ่มส่งเสริมด้านอนรุักษ์พลังงานและ 
   พลังงานทดแทน 

กองนโยบายอนุรกัษพ์ลังงานและ

พลังงานทดแทน 

 

 

 • กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

• กลุ่มนโยบายพลังงาน 

• กลุ่มติดตามและประเมินผล 

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

 

 

• กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ 

• กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล 

• กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล 

• กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล 

ศูนย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ 

 

 

 • กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 

• กลุ่มวิเคราะหแ์ละประมาณการเศรษฐกิจ 
   พลังงาน 

• กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน 

รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

พลังงาน 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์ 

พลังงานและพลังงานทดแทน 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ผู้บริหาร สนพ. 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

นายวีรพัฒน์ เกยีรติเฟือ่งฟู 
รองผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(ว่าง) 
รองผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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ส านกังานเลขานกุารกรม 

น.ส.พลิ้วแพร สุขเทยีบ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

น.ส.นฤมล นวลด ี
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล 
เลขานุการกรม 

น.ส.ศิริพรรณ  เหลี่ยมเพช็ร์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

น.ส.นิรดา รงคพรรณ ์
หัวหน้ากลุ่มการคลัง 
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นางธัชชฎวรรณ คงเปรม 
หัวหน้ากลุ่มกองทุนพลังงาน 

ส านกังานเลขานกุารกรม 

น.ส.แพรวพรรณ วงศบ์ญุเพ็ง 
หัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร 

น.ส.ขนกวรรณ หนดู า 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบคุคล 

นายอณวัชร์ ช านาญโชต ิ
หัวหน้ากลุ่มนิติการ 
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กองนโยบายปิโตรเลยีม 

น.ส.ภาวณิี โกษา 
ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม 

นางกานดา เพชรไทย 
หัวหน้ากลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ 

นายวัชระ พจ ี
หัวหน้ากลุ่มก๊าซธรรมชาต ิ

นายประเสริฐ สินเสรมิสขุสกลุ 
หัวหน้ากลุ่มน ้ามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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กองนโยบายไฟฟ้า 

น.ส.สุพิตร ค ากลดั 
ผู้อ านวยการกองนโยบายไฟฟ้า 

น.ส.นันธิดา รัชตเวชกลุ 
หัวหน้ากลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า 

น.ส.รตนรรฆ์ บญุมัต ิ
หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ 

น.ส.จารุวรรณ พมิสวรรค์ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า 
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กองนโยบายอนรุกัษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

น.ส.นุจรีย์ เพชรรัตน ์
ผู้อ านวยการกองนโยบายอนรุักษ์พลังงาน                               

และพลังงานทดแทน 

น.ส.ศุภชัญา ชนชนะชัย 
หัวหน้ากลุ่มอนรุักษ์พลังงาน 

น.ส.สุกลัยา ตรีวทิยานุรกัษ์ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอนรุักษพ์ลังงาน                                            

และพลังงานทดแทน 

นายคีตภณัฑ์ บญุรอด 
หัวหน้ากลุ่มพลังงานทดแทน 
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กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

น.ส.ศศิธร เจษฎาฐิตกิุล 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

นางภชัราพร  ผาสกุวนิช 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน 

น.ส.วชิราภรณ์ เพชรรัตน ์
หัวหน้ากลุ่มนโยบายพลังงาน 

นายอทุยั ม่วงศรีเมืองดี 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
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ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช 
ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ                

การสือ่สาร 

น.ส.นฤมล อินทรกัษ ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน 

น.ส.กรกช ภู่ไพบูลย ์
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะหแ์ละประมาณการเศรษฐกิจ

พลังงาน 

น.ส.บุบผา คุณาไท 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
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ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

นายวีรพัฒน์ เกยีรติเฟือ่งฟู 
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ 

นางภชัราพร  ผาสกุวนิช  
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ 

(ว่าง) 
หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล 

น.ส.ธัญญารัตน์ ปทัมพงศา 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมข้อมลู 

นายประเสริฐ สินเสรมิสขุสกลุ 
หัวหน้ากลุ่มงานบรูณาการข้อมลู 
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การบรหิารนโยบายพลังงานของประเทศ 

ส่วนที่ 
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การบริหารนโยบายพลงังานของประเทศ 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานด้านพลังงานของ

ประเทศในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจด้านการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น             

แผนบริหารพลังงานของประเทศการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนการป้องกันการขาดแคลนน ้ามัน

เชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของ

ประเทศ ซึ ่ง สนพ. ได้ด าเนินการขับเคลื ่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                   

ประสบผลส าเร็จ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ 

  

คณะรัฐมนตรี  

รัฐมนตรวี่าการ 

กระทรวงพลังงาน  

ปลัดกระทรวง

พลังงาน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ประธาน : นายกรัฐมนตรี 

รองประธาน : รองนายกรัฐมนตรี 

เลขานุการฯ : ผู้อ านวยการ สนพ.  

ประธาน : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการฯ : ผู้อ านวยการ สนพ.  

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

คณะกรรมการกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

(กทอ.) 

ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี 
เลขานุการฯ : ผู้อ านวยการ สนพ. 

 สนพ. : ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการ  
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  คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ตามค าสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2563                 
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
01 เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางด้านพลังงาน 
02 เสนอความเห็นเกีย่วกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมทั้งเสนอความเหน็เกี่ยวกับการจัดล าดับ     
     ความส าคัญของแผนงานและโครงการดังกลา่วด้วย 
03 เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และก ากบัการเปลีย่นแปลงของอัตราคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอัตรา              
     ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ
04 พิจารณาและเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง                    
     และมาตรการอื่นๆ ท่ีจะออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
05 ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืบุคคลใด ๆ เสนอรายละเอียดทางวิซาการ การเงิน สถติิ 
 และเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได ้
06 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมอบหมาย 
07 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามความจ าเป็น 

 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) เป็นคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญตัิการส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
01 เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และล าดับความส าคญัของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน                
     มาตราที่ 25 ต่อ กพช. 
02 พิจารณาจัดสรรเงินทุนกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 25 ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล าดับ  
     ความส าคัญที่ กพช. ก าหนดตามมาตรา 4 (4) 
03 ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 
04 เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงต่อ กพช. 
05 เสนอชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไมต่้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อ กพช. 
06 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิศษโดยความเห็นชอบของ กพช. 
07 ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ 
08 พิจารณาอนุมัตคิ าขอรับการสง่เสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40 (2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ี กพช. ก าหนด 
     ตามมาตรา 4 (8) 
09 ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสรมิและการช่วยเหลือตามมาตรา 41 
10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี ้

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตามพระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
01 เสนอนโยบายและแผนการบรหิารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
02 ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการก าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน  
 ของประเทศ 
03 ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายทีม่ีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน 
 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการด าเนินการใหส้อดคล้องกับนโยบายและแผน 
 การบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
04 ประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
05 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

01 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

02 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  

03 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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ภาพรวมการประชุมของคณะกรรมการดา้นพลงังาน ปี 2564 

JAN 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

SEP 

01 มาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รอบที่ 2 

01 การยกเลิกนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงพลังงาน “ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ านวน 50 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน 
02 แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
03 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 (Rev.1) 
04 แนวทางการบริหารจัดการการส่งออก LNG ภายใต้โครงการ LNG HUB 
05 นโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 
06 การทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
07 กรอบแผนพลังงานชาติ 

01 แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
02 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 (Rev.1) 
03 หลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาวของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
04 นโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 
05 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า  

01 มาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในระลอก เดือนเมษายน 2564 
02 ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 5 ฉบับ                    
(5 ผลิตภัณฑ์) 
03 แนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) ของประเทศ 

01 การทบทวนการก าหนดราคา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
02 ปริมาณการน าเข้า LNG ปี 2564 - 2566 
เพื่อรองรับแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน             
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 

01 กรอบแผนพลังงานชาติ 
02 การขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
03 โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับการส่งเสริมการแข่งขัน ใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
04 มาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 

01 การทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
02 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ภายใต้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
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OCT 

01 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงข้ึน 

02 การทบทวนราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Price Review) จากสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว                                     

กับบริษัท PETRONAS LNG LTD. 

03 ร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                  

(สปป. ลาว) และการขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ สปป. ลาว 

04 โครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) จ.ระยอง 

05 การพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 

06 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (บี100)ในภาวะวิกฤติด้านราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

NOV 

01 แนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 
02 ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 5 ฉบับ  
(5 ผลิตภัณฑ์) 
03 การทบทวนราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Price Review) จากสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว กับ 
บริษัท PETRONAS LNG LTD. 
04 โครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จังหวัดระยอง 
05 ร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                
(สปป. ลาว) และการขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ สปป. ลาว 
06 การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
07 ทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567 

01 การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

02 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงข้ึน 

DEC 

01 การทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

02 ข้อเสนอการก ากับดูแลค่าการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล 95E10 และน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 

03 การก าหนดหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG ส าหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับ 

กิจการพลังงาน 

04 สถานการณ์การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และการทบทวนปริมาณการน าเข้า LNG ปี 2565 

05 แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 

06 การขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(MOU ไทย - สปป.ลาว) 

07 แนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565  

  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
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ดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงาน          

ของประเทศไทยปี  2563  

และสถานการณ์พลังงาน ปี 2564 

ส่วนที่ 
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 สนพ. ได้มีการน าเครื่องมือการประเมินดัชนีช้ีวัดด้านพลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Trilemma 
Index: TETI)  มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อสะท้อนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงาน             
ระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ประกอบด้วย แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ                               
(Power  Development Plan: PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ  (Gas Plan) และ                
แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) โดยมีเป้าหมายของแผน 3 เป้าหมาย คือ ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) 
ความมั่งคั่งด้านพลังงาน (Energy Economy) และความยั่งยืนด้านพลังงาน (Sustainability) ซึ่งในการจัดท า TETI ได้น าตัวช้ีวัดของ
หน่วยงานระดับสากล ได้แก่ สถาบัน IMD  (International Institute for Management Development) สภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum) สภาพลังงานโลก (World Energy Council) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยมี
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จทั้งหมด 18 ตัวช้ีวัด ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยมีผลคะแนนการประเมินในภาพรวม 3.60 คะแนน จาก                 
5.00 คะแนน  

 

ดัชนีชีว้ดัความสมดลุดา้นพลงังานของประเทศไทยปี 2563 

ยัง่ยนื 

3.77 

มั่นคง 

3.79 

3.25 
 มัง่คัง่คัง่ 

ผลการประเมิน TETI ปี 2563 เปรียบเทียบผลการประเมิน TETI ปี 2557 - 2563  

สรุปผลการประเมินในแตล่ะด้าน ดังนี้ 

1. ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 3.79 จาก 5.00 คะแนน                     
ซึ่งดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ได้คะแนน 5.00 ได้แก่ ปริมาณก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง และความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศ  
รองลงมา คือ จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงการใช้ไฟฟ้า ค่าความสูญเสียพลังงานของโครงข่ายระบบสายส่งและสายจ าหน่ายไฟฟ้า และ               
ความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้คะแนน 4.99 4.13 และ 3.63 ตามล าดับ แต่มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่            
ควรปรับปรุง ได้แก่ สัดส่วนการน าเข้าพลังงานขั้นต้น ได้คะแนน 0.98 ซึ่งควรมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในชุมชนที่มีแหล่งพลังงานใน
พื้นที่ที่เพียงพอ  เพื่อลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน รวมทั้งมี             
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผ่าน Smart  Microgrid เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนตามแผน 
PDP และแผน AEDP รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผน EEP 
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2. ความมั่งคั่งด้านพลังงาน (Energy Economy) มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 3.25 จาก 5.00 คะแนน             
โดยมูลค่าเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล และมูลค่าเงินอุดหนุนราคาค่าไฟฟ้าจากภาครัฐ ได้คะแนน 5.00 รองลงมา คือ 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน และมูลค่าการน าเข้าพลังงาน ได้คะแนน 4.49 และ 3.20 ตามล าดับ แต่มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่              
ควรมีการปรับปรุง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของครัวเรือน และราคาไฟฟ้าส าหรับกิจการขนาดใหญ่ ได้คะแนน 1.13 และ 
1.00 ตามล าดับ  ซึ่งควรมีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรในสาขาด้าน
พลังงานให้เพิ่มมากขึ้นตามแผน EEP และมีมาตรการในการลดต้นทุนจากราคาไฟฟ้าส าหรับกิจการขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในแข่งขันได้ มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและด้านคมนาคมขนส่งให้อ านวย
ความสะดวกและมีต้นทุนต่ า เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งผลักดันกลไกที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจด้านพลังงาน           
เข้าสู่ตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตได้เพิ่มมากขึ้น 

3.79 

ความมัน่คงดา้นพลงังาน 

จ านวนครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึการใชไ้ฟฟา้ 
คา่ความสญูเสยีพลงังานของโครงขา่ย

ระบบสายสง่และสายจ าหนา่ยไฟฟา้ 
ปริมาณก าลงัผลติไฟฟา้ส ารอง 

ความหลากหลายของเชือ้เพลงิทัง้หมด 

ทีใ่ชใ้นประเทศ 

ความหลากหลายของเชือ้เพลงิที ่

ใชใ้นการผลติไฟฟา้ 

สดัสว่นการน าเขา้พลงังานขัน้ตน้ 

3.25 

มูลคา่เงนิอดุหนนุเชือ้เพลงิพลงังานฟอสซลิ 

มูลคา่เงนิอดุหนนุราคาคา่ไฟฟา้ 

จากภาครฐั 

คา่ใชจ้า่ยผลติภณัฑป์ิโตรเลยีมของ

ครวัเรอืน 

คา่ใชจ้า่ยไฟฟา้ของครวัเรอืน ราคาไฟฟา้ส าหรบักจิการขนาดใหญ ่ มูลคา่การน าเขา้พลงังาน 
ความมัง่คัง่ดา้นพลงังาน 

3. ความยั่งยืนด้านพลังงาน (Sustainability) มีผลการประเมินที่ระดับคะแนน 3.77 จาก 5.00 คะแนน             
โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากร ได้คะแนน 5.00 รองลงมา คือ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย การปล่อย             
ก๊าซเรือนกระจกต่อการใช้พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหัวประชากร ได้คะแนน 4.15 3.94 และ 3.89 ตามล าดับ                
แต่มีดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ควรปรับปรุง ได้แก่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ และความยืดหยุ่นของ                
ระบบพลังงานเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน ได้คะแนน 3.03 และ 2.75 ตามล าดับ ซึ่งควรมีมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และผลักดันการด าเนินงานตามแม่บท           
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนตามแผน PDP และแผน AEDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
รถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนหรือรถยนต์ที่ใช้น้ ามันที่มีระดับคาร์บอนต่ า (Low Carbon Fuels) 
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ขอ้เสนอแนะในการสร้างความสมดุลด้านพลงังานของประเทศไทย 

มั่นคง 

มัง่คัง่ 
ยัง่ยนื 

3.79 
มั่นคง 

มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

3.77 3.25 

รักษาระดับความมั่นคงและความยัง่ยนื และปรบัเพิ่มความมั่งคั่ง 

3.80 3.80 

3.80 

1. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในชุมชนที่มีแหล่งพลังงาน         
ในพื้นที่ที่ เพียงพอ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยี Grid และผลักดันการด าเนินงานตาม                     
แม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย รวมทั้งควรมีการก าหนดสัดส่วนสูงสุดของเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลด                
การแย่งชิงระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและด้านคมนาคมขนส่ง 
รวมทั้งมีมาตรการการช่วยเหลือภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 

3. สนับสนุนการลงทุนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage) ระบบการซื้อขายพลังงาน เทคโนโลยีกักเก็บและการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
capture and utilization) เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เช้ือเพลิง (Hydrogen and Fuel Cell) ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม               
การก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการรายใหม่ของการผลิตและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรในสาขาด้านพลังงาน
ให้เพิ่มมากขึ้น  

4. ศึกษาและติดตามการก าหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ และผลักดันกลไก             
ให้ภาคธุรกิจด้านพลังงานหันมาสนใจและเข้าร่วมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) 

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและใช้พลังงาน                            
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.77 

ความยัง่ยนืดา้นพลงังาน 

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย การใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยตอ่หวั

ประชากร 
สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนทีผ่ลติ

ไดภ้ายในประเทศ 

ความยดืหยุน่ของระบบพลงังานเพือ่

รองรบัพลงังานหมุนเวยีน 
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่การใช้

พลงังานขัน้ตน้ 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตอ่หวั

ประชากร 
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สถานการณ์พลงังานประเทศไทย ปี 2564 

 สถานการณ์พลังงานไทยปี 2564 มีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายลดลงร้อยละ 0.4 จากการใช้น้ ามันเร็จรูป ซึ่งมี

สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 50 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการใช้ที่ลดลงมาจากการแพร่ระบาดของ              

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหม้กีารจ ากดัการเดนิทางในชว่งทีม่กีารระบาดหนัก มีมาตรการ Work From Home แต่อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนของการใช้ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินน าเข้า และลิกไนต์ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น 

โดยจากรายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

GDP ปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีรายละเอียดของสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี 2564 ดังนี้  

การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ัน้สดุทา้ย ของป ี2564 คดิเปน็ 1,401 พนับารเ์รลเทยีบเทา่น้ ามนัดบิตอ่วนั ซึง่ลดลงรอ้ยละ 0.4 เนือ่งจาก     

การใชน้้ ามนัส าเรจ็รปูซึง่มสีดัสว่นสงูสดุรอ้ยละ 50 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยลดลงรอ้ยละ 5.7 อยา่งไรกต็าม การใชไ้ฟฟา้ซึง่คดิเปน็สดัสว่น

รองลงมารอ้ยละ 23 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 กา๊ซธรรมชาตมิกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 และถา่นหนิน าเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.5 สว่นลกิไนตเ์พิม่ขึน้

รอ้ยละ 36.0  

น้ ามันส าเรจ็รปู กา๊ซธรรมชาต ิไฟฟา้ 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
หนว่ย : พนับารเ์รลเทยีบเทา่น้ ามนัดบิตอ่วนั 

ลิกไนต ์ถา่นหนิ 

702 329 212 2 156 

5.7% 3.4% 10.5% 36% 3.7% 

สถานการณพ์ลงังานแตล่ะชนดิ 

น้ ามนัส าเรจ็รปู โดยมกีารใช้น้ ามนัแตล่ะชนดิ ดงันี ้ 

 น้ ามนัเบนซนิ การใช้เริม่กลบัเขา้สูภ่าวะปกตใินไตรมาสแรกของป ี2564 อยา่งไรกต็าม สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาสู่ระดับรนุแรงในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ภาครัฐจึงมีมาตรการจ ากดัการเดินทาง และปิดสถานประกอบการ          

บางประเภทในชว่งกลางป ีสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้้ ามนัเบนซนิลดลง อยา่งไรกต็าม ในชว่งไตรมาส 4 การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ไดล้ดความรนุแรงลง ประกอบกบัประชาชนไดร้บัวคัซนีเพิม่ขึน้ รวมทัง้การคลายลอ็คดาวน ์นโยบายการเปดิประเทศ และการตุน้เศรษฐกจิ          

ไดส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้้ ามนัเบนซนิกลบัมาเตบิโตอกีครัง้  

 น้ ามันดีเซล การใช้อยู่ท่ีระดับ 397 พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลงร้อยละ 3.8 ทั้งนี้ การใช้น้ ามันดีเซลมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ตัง้แต่เดอืนเมษายนเป็นต้นมา เนื่องจากมีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 ก่อนที่การใช้ 

จะกลบัมาขยายตวัอกีครัง้ในชว่งปลายป ี2564 การน าเขา้และสง่ออก การน าเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 330.1 สว่นการสง่ออก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.3 

 น้ ามนัเตา การใช้อยูท่ี่ระดบั 35 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 15.2 โดยสว่นใหญเ่ปน็การใช้ในภาคขนสง่ การน าเขา้และสง่ออก  

มกีารน าเขา้น้ ามนัเตาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 173.9 ในขณะทีก่ารสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.4 



   26  l   รายงานประจ าปี 2564  ANNUAL REPORT 2021    

การใช้น้ ามันส าเร็จรูป 

หนว่ย : พนับารเ์รลเทยีบเทา่น้ ามนัดบิตอ่วนั 

เบนซินและแก๊สโซฮอล 
LPG* 

ไม่รวม Feed Stocks 

ดเีซล 

183 397 195 

 น้ ามันเครื่องบิน ตลอดทั้งปีภาพรวมการใช้น้ ามันเครื่องบินมีปริมาณลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.3 แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - 

ธนัวาคม 2564 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลงัจากมีการผ่อนคลายมาตรการการบิน และการเดินทางเขา้ประเทศ การมีวนัหยุดยาว และเทศกาล

ทอ่งเทีย่ว เชน่ โครงการภเูกต็ Sandbox  

 กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG โพรเพน และบวิเทน) การใช้ LPG อยูท่ีร่ะดบั 195 พนับารเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.4 เปน็ผลจาก   

การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 และมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 สอดคล้องกับ

ภาคอตุสาหกรรมที่มกีารใชเ้พิม่ขึน้ร้อยละ 8.5 ตามการขยายตวัของการสง่ออก และการใช้ในภาคครัวเรอืน มีสดัส่วนรอ้ยละ 34 มีการใช้

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 ขณะทีภ่าคขนสง่ มสีดัสว่นรอ้ยละ 11 และมกีารใชล้ดลงรอ้ยละ 11.2 และการใชเ้อง ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 1 โดยมกีารใช้

ลดลงรอ้ยละ 33.0  

8.7% 3.8% 

น้ ามันเครือ่งบนิ/

น้ ามันกา๊ด 

31 

35.3% 

35 

น้ ามันเตา 

15.2% 6.4% 

กา๊ซธรรมชาต ิ การใช้อยูท่ี ่4,395 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 โดยเปน็การเพิม่ขึน้จากการใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมรอ้ยละ 6.4 

ตามการสง่ออกทีข่ยายตวัไดด้ ีในขณะทีก่ารใชเ้พือ่ผลติไฟฟา้ลดลง รอ้ยละ 0.1 การใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมลีดลงรอ้ยละ 0.3 

และการใชเ้ปน็เชือ้เพลงิส าหรบัรถยนต ์(NGV) ลดลงรอ้ยละ 19.3 ซึง่เปน็ผลผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019     

ทีเ่ปน็ขอ้จ ากดัท าใหก้ารใช ้NGV ในการขนสง่ลดลง 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 

หนว่ย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  

อตุสาหกรรมปโิตรเคม ี เชือ้เพลงิส าหรับรถยนต ์

909 112 

ผลิตไฟฟา้ 

2,603 

0.1% 

อตุสาหกรรม 

770 

6.4% 0.3% 19.3% 
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ถา่นหนิ/ลกิไนต ์การใช้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 จากการใช้ในภาคอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 10.2 ในขณะทีก่ารใช้เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้ลดลง

รอ้ยละ 15.6 ส่วนการใช้ลกิไนตเ์พิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ทั้งนี้รอ้ยละ 97 ของการใช้ลิกไนต์เป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ส่วนที่เหลอื              

รอ้ยละ 3 ถกูใชใ้นภาคอตุสาหกรรม  

ความตอ้งการใช ้

การใช้ลิกไนต/์ถ่านหิน 

หนว่ย : พนัตนัเทยีบเทา่น้ ามนัดบิ  

18,682 

การใชถ้า่นหนิ การใชล้ิกไนต ์

ผลิตกระแสไฟฟา้ ผลิตกระแสไฟฟา้ 

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม 

3,650 

3,528 

121 

15,033 

4,461 

10,572 

ไฟฟา้  

 ความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุของระบบสามการไฟฟา้ในป ี2564 เกดิขึน้เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2564 เวลา 14.49 น. ทีป่รมิาณ 

31,023 เมกะวตัต ์(MW) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 เมือ่เทยีบกบัความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุในระบบของสามการไฟฟา้ในปกีอ่น  

 การใชไ้ฟฟา้ในป ี2564 มปีริมาณรวมทัง้สิน้ 190,469 กิกะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 โดยการใชไ้ฟฟา้สว่นใหญร่อ้ยละ 45               

อยูใ่นสาขาอตุสาหกรรม ซึง่มกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2 จากการปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ของภาคการสง่ออกทีม่คี าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟืน้ตวั โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมเหลก็และโลหะพื้นฐาน ยานยนต ์อเิล็กทรอนิกส์ สว่นการใช้ไฟฟา้ในภาค

ครวัเรอืนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.7 จากปญัหาการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีส่ง่ผลใหย้งัคงมมีาตรการ Work From Home และ

การจ ากดัการเดนิทางของประชาชน ขณะทีก่ารใชไ้ฟฟา้ในสาขาธรุกจิลดลงรอ้ยละ 5.5 เนือ่งจากการแพรร่ะบาด มผีลกระทบตอ่ภาคธรุกจิ

อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี2563 ประกอบกบัมกีารยกระดบัมาตรการล็อกดาวนอ์ีกครัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2564 โดยธรุกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบ    

อยา่งชดัเจน คอื ธรุกจิโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ และภตัตาคาร เปน็ตน้  

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

2.4% 

ความตอ้งการใช ้ ความตอ้งการใช ้

8.4% 

7.6% 

35.6% 

1.0% 

15.6% 

10.2% 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 

ส่วนที่ 
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สนพ. รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน                 

ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัลของเป้าหมายแผนย่อย 2 เป้าหมาย คือ การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตฟ้าลดลง และการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ผลการด าเนนิงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

สนพ. รับผิดชอบในด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านพลังงาน ในกิจกรรมปฏิรูปทั้งหมด 4 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการ

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S - Curve) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้าง

กิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้

สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

(เฉลี่ยร้อยละ) สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ                            

ในการผลิตไฟฟ้า  

คิดเป็นร้อยละ 54 
ปี 2561 – 2565 

ไม่เกินร้อยละ 60 

จ านวนแผนงาน และ/หรือ โครงการท่ีก าลังพัฒนา/

โครงการน าร่อง/โครงการท่ีมีการใช้งานท่ีเก่ียวข้อง

กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 

(แผนงาน/โครงการ) 

มีการด าเนินโครงการด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี             

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด                                          

จ านวน 9 แผนงาน/โครงการ ปี 2561 – 2565 

พัฒนาและสาธิตน าร่องการใช้งาน                           

ระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 8 แผนงาน/โครงการ 

 

เปา้หมาย 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรปูประเทศด้านพลังงาน 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบูรณ์และเกิดการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลจาก           

ทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน

แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงานและการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
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สนพ. ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center: NEIC) เป็นหน่วยงาน

ภายใต้ สนพ. และมีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และ

ในระยะต่อไป สนพ. จะบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์

ในด้านการวางแผน การตัดสินใจ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นช่องทางในการ

สื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจและลดความขัดแย้งประเด็นพลังงานในสังคมไทย  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ  

สร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถ          

การแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยใช้ฐาน          

การผลิตที่มีอยู่เดิมต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มเติมเพื่อทดแทนการน าเข้า อันน าไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

เสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และสร้างโอกาสเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน  

    สถานะการด าเนินการ 

 สนพ. ได้ศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพ้ืนท่ีทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก และพื้นที่

ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วเสร็จจากผลการศึกษาได้ก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดการพัฒนา 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงปิโตรเลียมและปิโตรเคมีกับการเกษตรเพื่ออนาคตประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

(1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Petrochemicals)  

(2) ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม (Auxiliary chemicals)  

(3) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products)  

ท้ังนี้การด าเนินการในระยะต่อไป ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนงาน

ส่งเสริมการลงทุนระยะสั้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน 

มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อาทิ การปรับปรุง           

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า           

เพื่อเพิ่มการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและ ระบบจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าโปร่งใส

และเป็นธรรม โดยเร่งการเปิดสทิธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Third Party Access) 

และเร่งก าหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็นธรรม เพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อยกระดับ                         

ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 
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การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
และกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) โดยมีผลการด าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) มีผลศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานท่ีเหมาะสมส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer ซึ่งจะน าไปปรับใช้ในการจัดท า 
PDP2022 ต่อไป            
  (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)       
ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต                          
(Grid Modernization of Transmission and Distribution)        
  (3) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่ EEC (Energy Trading Platform: 
ETP) เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน       
  (4) มีการด าเนินการโครงการRegional LNG Hub ในระยะแรก ภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบระบบ                
การด าเนินการส่งออก LNG (Reloading)          
  (5 )  มีด า เนินการตามแนวทางการส่ ง เสริมการแข่ งขันในกิจการก๊ าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  

 
กรอบแผนพลงังานชาต ิ

กพช. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และ กบง. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ และ

มอบหมายกระทรวงพลังงานจัดท าแผนพลังงานชาติ ตามกรอบการด าเนินการ โดยให้รับข้อสังเกตของ กบง. และ กพช.  

ไปประกอบการจัดท าแผนพลังงานชาติต่อไป โดยกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) มีสรุปสาระส าคัญดังนี้  

1. ความเปน็มา  

 กระทรวงพลังงานได้ศึกษานโยบายพลังงานของต่างประเทศ พบว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการทยอยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ของประเทศในระยะยาว (Long Term 

Strategy; LTS) โดยมู่งสู่แนวทางการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากข้อตกลงปารีส     

(Paris Agreement) ที่เกิดขึ้นจากที่ประชุมภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 ( COP 21)             

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยเป้าหมายของข้อตกลงปารีสในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส 

เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1900) และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบ

กับยุคก่อนอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จ าเป็นต้องร่วมด าเนินมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ให้เหลือศูนย์ในปี ค.ศ. 2100 ส าหรับกรณีควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส และลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2070 ส าหรับกรณีควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า  

1.5 องศาเซลเซียส ส าหรับประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว เนื่องจากเป็นประเทศ 

ก าลังพัฒนาที่พึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักและมีการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยประเทศ

ไทยได้มีการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (business-as-usual: BAU) หรือร้อยละ 25 ถ้าได้รับ

การสนับสนุนจากต่างประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2030 ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานได้น าพันธกิจดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนนโยบาย

พลังงานของประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.23 ภายในปี 2580 ซึ่ง  

ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 17.4 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการลด 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับเปลี่ยนประเทศให้รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่าน

ระบบเศรษฐกิจสู่ neutral-carbon economy อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ  
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2. เปา้หมายและแนวนโยบายของกรอบแผนพลงังานชาต ิ 

2.1 เป้าหมายของกรอบแผนพลังงานชาติ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ดังนี้     

 1) สนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปลอ่ย CO2 สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 

 2) สร้างศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการของไทยให้สามารถปรับตัวเข้าสู่การลงทุนเศรษฐกิจคาร์บอน

ต่ าตามทิศทางโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการลงทุนในนวัตกรรมสมัยใหมเ่พื่อสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ    

 3) ขับเคลื่อนนโยบายการลดการปลดปล่อย GHG ของประเทศในระยะยาว  

            2.2 แนวนโยบาย (Policy Direction) ของกรอบแผนพลงังานชาติ ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี ้    

 1) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ โดยมสีัดส่วน RE ไม่น้อยกว่า 50% ให้สอดคล้องกับแนวโนม้ตน้ทนุ RE ทีต่่ าลงโดยพจิารณา

ตน้ทนุ ESS รว่มดว้ย และไมท่ าใหต้น้ทนุการผลติไฟฟา้ในระยะยาวสงูขึน้       

 2) ปรบัเปลีย่นการใช้พลงังานภาคขนสง่เปน็พลงังานไฟฟา้สเีขยีว ผา่น EV ตามนโยบาย 30@30    

 3) รับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ 30       

 4) ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ตามแนวทาง 4D1E 

โดยเฉพาะในช่วงฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติการณ์ COVID-19 ท่ีต้องเร่งสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจจากนักลงทุน ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดกรอบนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมโลก 

และน าไปสู่การปฏิบัติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในภาคพลังงานที่ต้องมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน เพื่อเป็นกลไกหลักส าคัญในการ ขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

และสอดคล้องกับทิศทางพลังงานของโลกในอนาคต  
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แนวทางการสง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิระยะที ่2 

กพช. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และ กบง. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน

กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที ่2 โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1.  ความเป็นมา 

ในปี 2516 ได้มีการส ารวจพบก๊าซธรรมชาติโดยบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จ ากัด (ปัจจุบันคือบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรช่ัน 
ประเทศไทย จ ากัด) เป็นหลุมแรกในอ่าวไทย ซึ่งได้รับการขนานนามว่า โครงสร้างทางธรณีวิทยา “เอ” ต่อมาได้มีการตั้งชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “เอราวัณ” และในปี 2521 ได้มีการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(ปตท.)) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารการผลิตและด าเนินการน าเข้าปิโตรเลียม (น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ) เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศ         
มีเสถียรภาพทางพลังงาน และส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปพัฒนาการของกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก  จะเริ่มจากการมีรัฐวิสาหกิจเพียงรายเดียวที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ก่อนที่จะส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสในทุกระดับห่วงโซ่อุปทานก๊าซธรรมชาติ             
เป็นธรรมต่อผู้ใช้ก๊าซและประชาชน และมีราคาก๊าซธรรมชาติที่สะท้อนประสิทธิภาพของตลาด ประเทศไทยก็เช่นกัน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ให้บริการหลักเพียงรายเดียวที่ท าหน้าที่ให้บริการก๊าซธรรมชาติในประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า               
โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย (รวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA)) 
การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) การขนส่ง
และจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เครือข่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles; NGV) 
รวมทั้งการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้รายย่อย ซึ่ง ปตท. สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ                    
มาโดยตลอด 
 ในด้านการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เป็นผู้ให้บริการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission Pipeline 
System) เพียงรายเดียว เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูง จึงท าให้กิจการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะของการผูกขาดโดยธรรมชาติ 
(Natural Monopoly) เพราะการแข่งขันจะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากจะเป็นการลงทุนที่ซ้ าซ้อน และการมีผู้ให้บริการ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักหลายรายจะท าให้ระบบดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจมีปัญหาในการรักษาระดับสมดุลของ      
อุปสงค์และอุปทานของก๊าซธรรมชาติ ท าให้ขาดความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสมกับ            
ความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยกิจการก๊าซธรรมชาติเป็นกิจการที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยในภาพรวม เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ ตั้งแต่การเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เป็นเชื้อเพลิง
ใช้ในครัวเรือนและการขนส่ง รวมทั้งเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงในภาคการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี           
ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีผลต่อค่าครองชีพ ต้นทุนของธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์                
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้             
ประเทศไทยต้องมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied               
Natural Gas; LNG) ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้มีนโยบายเรื่องการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ การให้บริการ และการบริหารต้นทุน 
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้ของประเทศ มีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อผู้ใช้ทุกภาคส่วน  



2.  แนวทางการสง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิระยะที ่2 

2.1  รปูแบบแนวทางการสง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิระยะที ่2      

โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 จะแบ่งออก 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่ กบง. และ กพช. ก าหนด (Regulated Market) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
จาก Old Supply และ Shipper ที่จัดหา LNG เพื่อน ามาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ และ 2) กลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับ 
โรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง (Partially Regulated Market) โดยแบ่งการด าเนินงาน 
ในแต่ละส่วนออกเป็น 
  2.1.1  ธุรกิจต้นน้ า ก าหนดให้มีการด าเนินงานดังน้ี       
           (1)  การบริหารจัดการ Old Supply ประกอบด้วย       
                • ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแหล่งในประเทศทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่  
อ่าวไทยทั้งหมด (รวมถึงก๊าซธรรมชาติที่จัดหาจากพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย : JDA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบก (ที่เช่ือมต่อ
กับโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ)          
                 • ก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยน าเข้ามาจากประเทศเมียนมาซึ่งประกอบด้วย แหล่ง ยาดานา เยตากุน 
และซอติก้า             
                 • ก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยน าเข้ามาในรูปแบบ LNG ที่เป็นสัญญาระยะยาวของประเทศที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน (4 สัญญา รวมปริมาณสัญญาระยะยาว 5.2 ล้านตันต่อปี)       
           (2)  ในสถานการณ์ที่ Spot LNG มีราคาต่ ากว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่จ าหน่ายในประเทศให้แก่ลูกค้าเดิม 
(Pool Gas) จะก าหนดให้มีการจัดหา LNG ในรูปแบบ Spot ท่ีราคาต่ ามาเพ่ิมเติม (LNG Spot Flexible) โดย ปตท. เป็นผู้เปิด 
ให้มีการประมูลการจัดหา LNG Spot Flexible ภายใต้ก ากับของ กกพ. ท้ังด้านปริมาณและเงื่อนไข 

โครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาต ิระยะที ่2 
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   (3)  ให้ Shipper ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติ สามารถจัดหาและน าเข้า LNG 
ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น กลาง หรือยาว รวมถึงจัดหาในรูปแบบตลาดจร (Spot LNG) เพื่อน ามาใช้กับภาคผลิตไฟฟ้าหรือ
ภาคอตุสาหกรรม            

2.1.2  ธรุกจิกลางน้ า  

  ก าหนดให้ LNG Receiving Terminal และโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายประธาน (บนบก) 
จะต้องเปิดให้บุคคลที่ 3 สามารถมาใช้และเชื่อมต่อได้ เพื่อให้เอกชนที่สนใจจะน า LNG เข้ามาใช้เองสามารถน าเข้า LNG มาได้โดยผ่าน
ทาง LNG Receiving Terminal และส่งผ่านโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตสิายประธานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการน าเข้า LNG และส่งก๊าซธรรมชาติของเอกชนรายนั้นๆ เอง โดยมี ปตท. ท าหน้าท่ีในการ
ควบคมุคณุภาพกา๊ซธรรมชาตแิละแยกกา๊ซธรรมชาต ิโดยจะก าหนดใหก้า๊ซธรรมชาตทิีผ่า่นการควบคมุคณุภาพและแยกกา๊ซธรรมชาตแิล้ว
เปน็สว่นหนึง่ของ Old Supply 

 2.1.3  ธุรกิจปลายน้ า          
  การขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ ให้แยกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การขายก๊าซธรรมชาติ
จาก Old Supply ในรูปแบบ Pool Gas และ 2) การขายก๊าซธรรมชาติโดย Shipper ที่น าเข้า LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน
อตุสาหกรรม ทัง้นี ้ผูใ้ชก้า๊ซธรรมชาตสิามารถเลอืกซือ้กา๊ซธรรมชาตไิดท้ัง้จาก Pool Gas หรอื Shipper     

2.2  การก าหนดหลกัเกณฑส์ญัญาซือ้และขายกา๊ซเกา่/ใหม ่(Old/New Supply/Demand) 
2.2.1  การก าหนดหลักเกณฑ์สัญญาฯ จาก Supply      

  (1)  Old Supply คือ ก๊าซธรรมชาติจากการจัดหาที่มีสัญญาผูกพันระยะยาวแล้ว เพื่อจ าหน่าย            
กา๊ซเขา้ Pool ซึง่หมายรวมถงึ                                                                    
  • ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากอ่าวไทยในปัจจุบันและปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยที่จะเปิดให้สิทธิส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม รวมถึง JDA           
  • ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งบนบก       
  • ก๊าซธรรมชาติที่น าเข้าจากประเทศเมียนมา       
  • ปริมาณ LNG ตามสัญญาระยะยาวที่มีสัญญาผูกพันแล้ว ได้แก่ สัญญากับ Qatar (2 ล้านตันต่อปี) 
Shell (1 ล้านตันต่อปี) BP (1 ล้านตันต่อปี) และ Petronas (1.2 ล้านตันต่อปี) 
    • กรณ ีLNG Spot Flexible ตามปรมิาณและเง่ือนไขทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก กกพ.   
   (2)  New Supply หมายถึง ปริมาณ LNG น าเข้าที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Old Supply  
เพื่อน ามาใช้กับภาคผลิตไฟฟ้าหรือภาคอุตสาหกรรม        
 2.3  การก าหนดหลักเกณฑ์สัญญาฯ จาก Demand 

 (1)  Old Demand ประกอบไปด้วย ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
(Gas Seperation Plant : GSP) ซึ่งถือเป็นหน่วยที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ความต้องการก๊าซธรรมชาต ิ
ในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มีสัญญาผูกพันรูปแบบ Firm กับ ปตท. (Daily Contract Quantity : DCQ) และโรงไฟฟ้าที่มีสัญญากับ  
ปตท. และเริ่มมีการใช้ก๊าซธรรมชาติตามสัญญาแล้ว ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) โรงไฟฟ้า SPP และโรงไฟฟ้า VSPP รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมและก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) ซึ่งมีสัญญาผูกพันแล้ว รวมถึง SPP Replacement ในส่วนที่ขายไฟฟ้า 
เข้าระบบและใช้ก๊าซธรรมชาติจาก Pool Gas  

 (2)  New Demand ได้แก่ ความต้องการก๊าซธรรมชาติจากโรงไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมที่จะลงนาม
สญัญาใหม ่และทีม่ีการลงนามสญัญาอยูใ่นปัจจบุันแตย่งัไม่มกีารเริม่ใชก้๊าซธรรมชาต ิ(Unmet Demand) โดยสามารถซือ้จาก Pool Gas  
ไดใ้นกรณทีีป่รมิาณใน Pool Gas ยงัมเีหลอื  
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2.4  การพิจารณาปริมาณการน าเข้า LNG กับความสามารถของ LNG Terminal 
มีการบริหารจัดการการใช้ก๊าซในอ่าวไทยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

(GSP) โดย กกพ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ ปตท. สามารถใช้ By pass gas ได้ในกรณีมีความจ าเป็นต้องทดสอบระบบหรือควบคุม
คุณภาพก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติใน 
อ่าวไทย ก าหนดให้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยต้องน ามาใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติก่อน ในกรณีปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตาม
สัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน (Daily Contract Quantity; DCQ) ของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีสูงกว่า Capacity หรือความต้องการ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จะถือว่า Capacity หรือความต้องการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นเกณฑ์ของการจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
ในประเทศ (Domestic Gas) แต่เมื่อใดที่ DCQ ของก๊าซในอ่าวไทยต่ ากว่า Capacity หรือความต้องการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
ให้น า LNG เข้ามาเพิ่ม                    
  3.5  การก าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติและการก าหนดราคา LNG น าเข้า 

3.5.1  การก าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ  
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ราคาเนื้อ          

ก๊าซธรรมชาติ ค่าบริการสถานี LNG ค่าบริการในการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ อัตราค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ โดยอัตราค่าผ่านท่อ
ก๊าซธรรมชาติที่ Shipper รายใหม่ต้องไปจองใช้บริการท่อก๊าซธรรมชาติจาก TSO ให้ค านวณเฉพาะค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติบนบก
เท่านั้น (ไม่รวมค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล) 

3.5.2  การก าหนดราคา LNG น าเข้า 
 (1)  ให้ยกเลิกมติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ที่ให้ ปตท. 

ด าเนินการเพื่อจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาว และให้น าสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวเสนอต่อ กพช. และ ครม. เพื่อให้ความเห็น
ภายหลังจากที่การเจรจาสัญญามีข้อยุติ และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเข้า LNG ด้วยสัญญา Spot และ/หรือสัญญาระยะสั้น  
ให้ ปตท. ด าเนินการได้เอง โดยที่ราคา LNG จะต้องไม่เกินราคาน้ ามันเตา 2% (ราคาประกาศหน้าโรงกลั่นรายเดือน) ที่ประกาศ          
โดย สนพ. และในกรณีอื่นๆ มอบหมาย สนพ. และ สกพ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดหาระยะสั้น ท้ังนี ้เมือ่ ปตท. ไดม้กีารน าเขา้ LNG  
ดว้ยสญัญา Spot และ/หรอืสญัญาระยะสัน้แลว้ ให ้ปตท. น าเสนอผลการจดัหาตอ่ กพช. เพือ่ทราบ เปน็ระยะๆ ตอ่ไป 

 (2)  การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ส าหรับทุก Shipper    
         (2.1)  การจัดหา LNG ส าหรับ Regulated Market     
      การจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาวและ/หรือสัญญาระยะกลาง ในระยะเริ่มต้นมอบหมาย 
ให้ สนพ. ร่วมกับ สกพ. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG (LNG Benchmark) และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก กบง. 
และ กพช. ก่อนที่จะประกาศเป็นหลักเกณฑ์ให้ Shipper น าไปใช้ในการจัดหาต่อไป ภายหลังจากที่การเจรจาสัญญามีข้อยุติ  
ให้น าสัญญาซื้อขาย LNG เสนอต่อ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินการ 

     การจัดหา LNG ด้วยสัญญา Spot Flexible ราคา Spot LNG จะต้องไม่เกินราคา Pool Gas  
โดย ปตท. จะเป็นผู้ด าเนินการประมูลจัดหา Spot Flexible ภายใต้ก ากับ ของ กกพ. ท้ังด้านปริมาณและเงื่อนไข 

     การจัดหา LNG ด้วยสัญญา Spot และ/หรือสัญญาระยะสั้น ราคา Spot LNG จะต้องไม่เกิน
ราคา JKM ปรับด้วยส่วนต่างค่าขนส่งจากประเทศผู้ค้าต้นทางส่งมอบท่ีประเทศญี่ปุ่นกับท่ีประเทศไทย (JKM adjust by freight cost) 
และมีเพดานราคาไม่เกินราคา LNG น าเข้าจากสัญญาระยะยาวที่ต่ าที่สุดทุกช่วงเวลา ของ ปตท. ในปัจจุบัน ทั้งนี้มอบหมายให้ กกพ.  
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ JKM adjust by freight cost เป็นระยะๆ และให้ กกพ. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับปริมาณ 
และช่วงเวลาที่จะสามารถน าเข้า Spot LNG ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ราคาที่ กบง. ก าหนด 

      (2.2)  การจัดหา LNG ส าหรับ Partially Regulated Market ให้ Shipper สามารถจัดหาและ
น าเข้า LNG ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว รวมถึงจัดหา Spot LNG ได้ ภายใต้การก ากับดูแลด้านปริมาณ
และคุณภาพการให้บริการของ กกพ.  

 3.6  หลักเกณฑ์การสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า  เพื่อรองรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 ให้ กกพ. ก าหนด
ตามหลักการประสิทธิภาพ (Heat Rate) เพื่อใช้ส าหรับโรงไฟฟ้าในส่วนที่ใ ช้ก๊าซธรรมชาติจาก New Demand ที่ขายไฟ 
เข้าระบบ (Regulated Market) และน าเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาต่อไป 

3.7  TPA Regime และ TPA Code ให้ กกพ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม 
3.8  การปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Changeover Day: C-Day) ให้ ปตท. เสนอแนวทางและรายละเอียด ต่อ กกพ. และ

ให้ กกพ. ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป  
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การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทย 

 การพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Pipeline Network) และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 
การจัดหารวมทั้งการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Facilities) เริ่มต้นหลังการค้นพบ 
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2522 และพบว่าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ได้เป็นแหล่งแรก คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 จึงได้ให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ต่อมาได้แปรรูปเป็น  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) (ปตท.) เป็นผู้รับผิดชอบในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณมาขึ้นฝั่งที่บ้านหนองแฟบ  
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง และวางระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตเิลยีบถนนสายหลกัไปยงัโรงไฟฟา้และโรงงานอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ตามแนวทอ่ ซึง่ปจัจบุนัท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั่วทั้งประเทศทั้งหมดมีความยาวรวมประมาณ 4,315 กิโลเมตร โดยจากแผนบรหิาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ  พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) แนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2561 - 2580 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
รอ้ยละ 0.7 ตอ่ปี โดยในปี 2580 คาดการณค์วามตอ้งการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยจะอยูท่ี่ระดับ 5,348 ล้านลกูบาศกฟ์ุตต่อวัน 
แบ่งเป็นความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 67 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 21 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 11                
และภาคขนสง่ รอ้ยละ 1  

ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 (Rev.1)) ณ สิ้นปี 
2580 เขตนครหลวงจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมท้ังสิ้น 11,478 เมกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นจาก PDP2015 
ประมาณ 2,820 เมกะวัตต์ ท าให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 1,050 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน ซึ่ งเกินศักยภาพของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่  800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบกับประมาณการ  
ความต้องการใช้ LNG ของประเทศในช่วงปี 2567-2570 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 11-13 ล้านตันต่อปี  

1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (BPK-SBK) 

 

 

ประมาณการความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาต ิพ.ศ. 2561 – 2580 (GAS Plan 2018) 
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2. โครงการ LNG Terminal พ้ืนที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)     
    จังหวัดระยอง 

กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด             
ระยะที่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ก าลังการแปรสภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี 
(ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี ) ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงของประเทศ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ขอให้กระทรวงพลังงานบรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาสามารถพัฒนาโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 
และให้โครงการเร่งด่วนใน EEC Project List สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดและเปิดใช้บริการได้ภายในปี 2569 เป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และสามารถรองรับการน าเข้า LNG ให้ทันต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
 บริษัทเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ และ พีทีที แทงค์  
(ปัจจุบันคือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ากัด) ภายใต้ สัญญาร่วมลงทุน กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยมีท่าเรือขนถ่าย LNG 3 ท่า และมีท่อส่งก๊าซขนาด 42 นิ้ว ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เช่ือมต่อไปยัง สถานีผสมก๊าซท่อส่ง  
ก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 5 (ระยะที่ 3) ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และรองรับการจัดส่งก๊าซผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และ 
เส้นท่ี 5 ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายท่อส่งก๊าซในพื้นที่ Zone 3 
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แนวทางการบรหิารจดัการการสง่ออก LNG ภายใตโ้ครงการ LNG HUB 

 กพช. เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 และ กบง. เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ 

LNG (Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาว โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี  

1. ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Hub) ได้ถูกบรรจุให้เป็นแผนปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ในภูมิภาค (Regional LNG Hub) ซึ่งเป็นผลการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านพลังงาน ในประเด็นที่ 7 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ องค์ประกอบในการเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG  
สรุปได้ ดังนี ้

ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์: ควรที่ต้องตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เป็นศูนย์กลางความต้องการ LNG (LNG demand) และอยู่ใน
เส้นทางการค้าขาย LNG 

มีผู้ซื้อ-ผู้ขายหลายราย: เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพคล่องในการค้าขาย (Trade Liquidity) ประเทศที่จะเป็นศูนย์กลาง 
การซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาคได้จะต้องมีผู้ซื้อ-ผู้ขายหลายรายเข้ามาใช้บริการ  

โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม: โครงสร้างพื้นฐานควรมีความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน                 
การเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค ได้แก่ การ Reload, Storage, Trucking, Breakbulk, Small Scale, Bunkering,  
Cool-Down เป็นต้น 

โครงสร้างราคามีความโปร่งใสใน (Price Transparency): ควรมีราคาอ้างอิง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูล 
ราคาซื้อ-ขายและอัตราค่าบริการของแต่ละกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG อย่างชัดเจน 
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ปัจจัยที่สนับสนุนในการเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย   
 1. ประเทศไทยมีตลาดก๊าซธรรมชาติที่มีการเติบโต มีการน าเข้า LNG ในปริมาณที่สูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ได้ในภูมิภาค ซึ่งต่างมีความต้องการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV      
 3. ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง โดยท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG (LNG Terminal) มี 
Capacity ขนาดใหญ่ ประกอบกับภาครัฐได้ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้ สามารถเข้าถึงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของกิจการก๊าซธรรมชาติ      

ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ก าหนดให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดท าโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) เพื่อสนับสนุนการทดสอบนวัตกรรมทางพลังงาน 
โดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้น าโครงการ “การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Regional LNG Hub” เข้าร่วม ERC Sand-
box ซึ่งโครงการได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. ให้บรรจุใน ERC Sandbox เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  

2. การบริหารจัดการ LNG 

 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดม้กีารพจิารณาแลว้เหน็วา่การด าเนินการส่งออก LNG 
(Reloading) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรปูประเทศด้านพลังงานในการพัฒนาประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub ภายใต้โครงการ 
ERC Sandbox เป็นการบริหารจัดการ LNG ภายในประเทศ โดยขาย LNG ในช่วงที่ราคา Spot สูงกว่าราคาจากสัญญาระยะยาว และ
หาโอกาสจัดหา LNG เข้ามาทดแทนในช่วงที่ราคา Spot ลดลง อีกท้ังภาครัฐได้รับภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออกเพิ่มขึ้น และ Terminal 
ได้ค่าบริการ Reloading เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ Terminal ในอนาคต กบง. จึงมีมติรับทราบการด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) 
เที่ยวเรือแรกของ ปตท. โดยมอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการน ารายได้น าส่งภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาทไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ 
และเห็นชอบหลักเกณฑ์การส่ งออกเที่ ยว เรือ  LNG (Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาวของ ปตท. โดยให้น า เสนอ                             
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กพช. ได้รับทราบการ
ด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) เที่ยวเรือแรกของ ปตท. และมอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการน ารายได้น าส่งภาครัฐประมาณ                
580 ล้านบาท ไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ และเห็นชอบหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาว     
ของ ปตท. โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้          
  2.1 การด าเนินการส่งออก LNG (Reloading)        
  ราคา Asian Spot LNG มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 เนื่องจาก               
สภาพอากาศที่หนาวกว่าปกติในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน โครงการผลิต LNG ในประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และไนจีเรีย           
เกิดเหตุขัดข้อง อีกทั้งการสัญจรของเรือขนส่ง LNG ผ่านช่องแคบปานามาเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ท าให้ตลาดเอเชียมีปริมาณเที่ยว
เรือเสนอขายลดลง ตลาด Asian Spot จึงเกิดภาวะตึงตัวกะทันหัน อีกทั้ง ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศ            
ปรับลดลง หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และรัฐบาลเริ่มประกาศมาตรการควบคุม                
การแพร่ระบาดต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้ก๊าซฯ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาวส่งผลต่อความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้ ปตท. มีระดับปริมาณส ารอง LNG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถส่งออก LNG ได้               
จ านวน 1 เที่ยวเรือ (ประมาณ 60,000 ตัน) โดยมีปริมาณส ารอง LNG เพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ ปตท.                 
จึงเห็นโอกาสการส่งออก LNG จากท่ามาบตาพุด เพื่อทดสอบการด าเนินการ Reloading LNG เชิงพาณิชย์ ในช่วงราคา LNG                 
จากสัญญาซื้อขายระยะยาวของ ปตท. ต่ ากว่าราคา Asian Spot LNG       
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  2.2 รายงานผลการส่งออก LNG (Reloading) เท่ียวแรกของ ปตท.     
    ปตท. ได้ด าเนินการส่งออก LNG ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2564 โดยไม่เกิดปัญหาอุปสรรค           
ด้านเทคนิค ซึ่งสรุปรายละเอียดการด าเนินงานเบื้องต้นได้ ดังนี ้  

ปริมาณ LNG ที่ส่งออก ประมาณ 62,449 ตัน หรือ 3,262,266 MMBtu 
ก าหนดการด าเนินการ 25 – 26 มกราคม 2564 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 32 ช่ัวโมง 35 นาที 
ราคาขาย LNG ที่ท่ามาบตาพุด 14.66 USD/MMBtu 
ประมาณการต้นทุน                                               
(ประกอบด้วยต้นทุนเนื้อ LNG คา่บริการ Reloading 
LNG Service ค่าภาษีผ่านท่าเทียบเรือ Corporate tax 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

8.7 USD/MMBtu 

รายได้น าส่งภาครัฐ 580 ล้านบาท 

2.3 หลักเกณฑ์การส่งออกเท่ียวเรือ LNG (Reloading) ส าหรับสัญญาระยะยาวของ ปตท. ดังนี ้

2.3.1 หลักเกณฑ์ด้านปริมาณ 

ให้ ปตท. สามารถด าเนินการส่งออก LNG ได้ โดยต้องไม่กระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซฯของประเทศ 
(ปริมาณส ารอง LNG หลังจากการสูบถ่ายอย่างน้อย 1 ถัง)  

2.3.2 หลักเกณฑ์ด้านราคา 

กรณีที่ ปตท. ส่งออก LNG (Reloading) ภายใต้สัญญาระยะยาวท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. 
โดย ปตท. จะต้องน าส่งรายได้ระหว่างราคาขาย LNG จริง กับราคา Pool LNG เฉลี่ยรายเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับ
ภาครัฐไปลดราคาค่าก๊าซฯ ดังนี ้

 รายได้น าส่งภาครัฐ = (ราคาขาย LNG จริง – ราคา Pool LNG – ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง*) × ปริมาณ LNG 

* ค่ าใ ช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง  คือ  ค่าจ้าง เรื อ ค่ าขนส่ ง  ค่ า  Reloading service ค่ าใ ช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องกับการ Reloading  
ค่าด าเนินการของ ปตท. (1% ของราคาต้นทุน LNG รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) และ Corporate Tax เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปตท. ต้องขาย LNG ในช่วงที่ราคา Spot ต้องสูงกว่าราคาจากสัญญาระยะยาว และหาโอกาสจัดหา LNG  
เข้ามาทดแทนในช่วงที่ราคา Spot ลดลง โดยมอบหมายให้ กกพ. ก ากับดูแลการด าเนินการการส่งออก LNG (Reloading) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ฯ ต่อไป 
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การทบทวนการก าหนดราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) 

 ในป ี2564 กระทรวงพลงังานไดม้กีารทบทวนการก าหนดราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณต์ลาดโลก 
ทีม่คีวามผนัผวน โดยมกีารบรหิารจดัการราคาขายปลกี LPG ดว้ยระบบ managed float ผา่นกลไกกองทนุน้ ามนัเช้ือเพลงิ เพือ่ลดผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาตลาดโลก โดยในปี 2564 ราคา LPG Cargo เฉลี่ยอยู่ที่ 639 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน สูงกว่าปี 2563 ท่ีมคี่าเฉลี่ย 
ทีร่ะดบั 370 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และได้มมีาตรการในการบรหิารจดัการราคาขายปลกี LPG ตามกรอบเปา้หมายให้ราคาขายปลีก อยู่ที ่
318 บาทตอ่ถงั 15 กโิลกรมั ซึง่ต่ ากวา่ตน้ทนุการผลติและจดัหาของประเทศทีม่คีา่เฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 383 บาทตอ่ถงั 15 กโิลกรมั เพือ่ช่วย
ภาระคา่ครองชพีของประชาชน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้       
 กบง. เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบการทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยขยายระยะเวลา
การคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม ตามกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก  
อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากในเดือนมีนาคม ราคา LPG Cargo ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ  
121 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จาก 431 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เป็น 552 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ 
เนื่องจากตลาดกังวลปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติในรัฐเท็กซัส และโรงกลั่น
น้ ามันราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องหยุดด าเนินการ เนื่องจากระบบไฟฟ้าโรงกลั่นน้ ามันไม่สามารถท างานได้เพราะท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในโรงกลั่นหยุดด าเนินการ และระบบไฟฟ้าทั่วเมืองเท็กซัสดับ ท าให้ประชาชนกว่า 4 ล้านคน ได้รับผลกระทบ 
นอกจากนี้ท่าเรือส่งออกในรัฐเท็กซัสต้องหยุดด าเนินการเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม    
 กบง. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบการทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ขยายระยะเวลา
มาตรการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก 
อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากในช่วง
เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2564 ราคา LPG Cargo ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จาก 488  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เป็น 549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบตลาดโลก เนื่องจากการฟื้นตัวของ 
ความต้องการใช้น้ ามันในสหรัฐฯ และยุโรป อีกทั้งยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 รายใหม่ลดลงอย่างมาก ท าให้ผู้คนเริ่มกลับมาด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากถูกกีดกันเนื่องจากการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในปีที่ผ่านมา
 กบง. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบการทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยขยายระยะเวลา
มาตรการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก 
อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากในช่วง
กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 ราคา LPG Cargo ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 124 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จาก 549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
เป็น 673 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบตลาดโลก เนื่องจาก IMF (International Monetary Fund)          
ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะโตขึ้น 6% ในปี 2564 แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 
การรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศอินเดียมีการน าเข้า LPG เพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา          
 กบง. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบการทบทวนการก าหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยขยายระยะเวลา
มาตรการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก 
อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2564 ราคา LPG Cargo ราคา LPG Cargo ปรับตัวลดลงประมาณ 164 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จาก 847 เหรียญสหรัฐฯ            
ต่อตัน  เป็น  683 เหรียญสหรั ฐฯ  ต่ อตัน  โดยปรับตั วลดลง  เนื่ อ งจากกลุ่ ม โอ เปคพลัส  (OPEC+) ได้ ยื นยันแผนการ 
ปรับเพิ่มการผลิตน้ ามันดิบ ท าให้ปริมาณคงคลังของ Saudi Aramco อยู่ในระดับสูงขึ้น อีกทั้ง สหรัฐอเมริกา และจีน มีการน าน้ ามันดิบ
จากคลังส ารองปิโตรเลียมทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้จึงส่งผลให้ราคาบิวเทนปรับตัวลดลง ประกอบกับสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุ่นในฤดูหนาวไม่หนาวเย็นตามที่คาดการณ์ไว้  
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ทั้งนี้ การคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ใช้กลไกเงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG  
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงใน              
การรักษาเสถียรภาพราคาก๊าซ LPG โดยให้เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบได้ไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ทั้งนี้  
ให้โอนเงินในส่วนของบัญชีของน้ ามันส าเร็จรูปไปใช้ในบัญชีกลุ่มก๊าซ LPG และให้โอนคืนบัญชีน้ ามันส าเร็จรูปในภายหลัง  
และมอบหมายให้ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (สกนช.) จัดท ารายรายรับ-รายจ่ายและฐานะกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงของบัญชี              
ก๊าซ LPG เพื่อรายงาน กบน. ทราบทุกเดือน โดยฐานะกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2564                
อยูท่ีต่ดิลบ 21,831 ลา้นบาท โดยสภาพคลอ่งกองทนุน้ ามนัฯ ในสว่นของบญัชกีา๊ซ LPG เดอืนธนัวาคม 2564 มีรายจ่าย 1,687 ล้านบาทต่อเดือน 
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มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันเชือ้เพลงิทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

 สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบดูไบในปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 69.39 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 
42.27 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องด้วยความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และการผ่อนปรนมาตรการล๊อกดาวน์ในหลายประเทศ ในขณะที่ปริมาณอุปทานจากกลุ่มโอเปคพลัสยังคง 
ตึงตัวจากมาตรการเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา ราคาน้ ามันในตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลในประเทศสูงขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับราคาที่กระทบต่อภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง และเนื่องด้วยน้ ามันดีเซลเป็นต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนการผลิตของ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือและ
บรรเทาผลกระทบ โดยมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีกน้ ามันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้  

ราคาตลาดโลก ราคาขายปลีกขนาดถงั 15 กิโลกรัม 
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 กบง. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น 
โดยปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ าของไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 และน้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา เป็นร้อยละ 6 โดยปริมาตร 
และปรับหลักเกณฑ์การค านวณราคา ณ โรงกลั่นของกลุ่มน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงปรับลด 
ค่าการตลาดของน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง เป็นเท่ากับ 1.40 บาทต่อลิตร โดยมาตรการดังกล่าวเริ่มด าเนินการระหว่างวันที่ 
11 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 และมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อก าหนดมาตรการในระยะต่อไป   
  กบง. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิม่เตมิของน้ ามนัดเีซลหมุนเร็วทีป่รบัตวั
สงูขึน้ โดยก าหนดใหม้นี้ ามนักลุม่ดเีซลหมนุเรว็ 3 ชนดิ คอื น้ ามนัดเีซลหมนุเรว็ บ ี7 น้ ามนัดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา และน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว             
บี 20 ซึ่งก าหนดให้ส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 กบัน้ ามนัดเีซลหมนุเรว็ธรรมดา (บ ี10) อยูท่ี ่0.15 บาทตอ่ลติร 
และสว่นตา่งราคาขายปลกีระหวา่งน้ ามนัดเีซลหมนุเรว็ บ ี7 กับน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อลิตร และขอความร่วมมือผู้ค้า
น้ ามันเชื้อเพลิงคงค่าการตลาดของน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และมีแนวทางด าเนินการตามมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยใช้เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในการรักษาระดับราคาขายปลีกของ
น้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร รวมถึงด าเนินการกู้ยืมเงินเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกของน้ ามัน
เชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ทั้งนี้ในกรณีราคาน้ ามันดิบดูไบสูงเกิน 87.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือสถานภาพกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงไม่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพราคาน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรแล้ว ให้ประสาน
กระทรวงการคลงัเพือ่ปรบัลดอตัราภาษสีรรพสามติเปน็ล าดบัตอ่ไป โดยมาตรการดงักลา่วเริม่ด าเนนิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564            
เป็นต้นไป  
 กบง. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ ามนัดเีซลหมนุเรว็ทีป่รบัตวัสงูขึน้ 
โดยมแีนวทางด าเนนิการในเดอืนธนัวาคม 2564 ถงึ 31 เดอืนมนีาคม 2565 โดยมีการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว
จากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ บี7 บี10 และบี20 ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ บี7 และขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงคงคา่
การตลาดของน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร รวมถึงติดตามราคาขายปลีกของน้ ามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซล
หมุนเร็วให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามัน
แห่งชาติ (กนป.) น าเสนอมาตรการส่งเสริมการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบแก่ คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกยังคงเป็นราคาที่สูง การส่งเสริมการส่งออกเป็นมาตรการหนึ่งที่จะรักษาราคาผลปาล์มได้
ใกลเ้คยีงระดบัราคาเฉลีย่ทีผ่า่นมา และจะมกีารประเมนิสถานการณอ์ยา่งใกล้ชิดและก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพ
ประชาชนในระยะต่อไป  



รายงานประจ าปี 2564  ANNUAL REPORT 2021   l   45      

 
การบรรเทาผลกระทบจากราคากา๊ซ NGV ทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

กพช.  เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้ก าหนดราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 

โดยพิจารณาจากสูตรโครงสร้างราคา ดังนี ้

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV = ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 โดยท่ีต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติค านวณจากราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ บวกด้วยค่าบริการ
ส าหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ และค่าผ่านท่อ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนค่าสถานี           
ค่าขนส่ง และค่าการตลาด 

จากสถานการณ์ราคาพลังงานของโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง          
รถโดยสารสาธารณะที่มีปริมาณผู้โดยสารลดลงอย่างมากท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและเกิดภาวการณ์ขาดทุนสะสมจาก              
ค่าเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนหลักในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์
ทั่วไปและรถโดยสารสาธารณะ ภาครัฐจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี ้

รถยนต์ทั่วไป          
  - คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2563 มีมติให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV  
รถทั่วไป ท่ี 15.31 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีก 5 เดือน (วันที่ 16 มีนาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563) 

- กบง. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม  
เป็นเวลา 3 เดือน (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) 

รถโดยสารสาธารณะ          
  กบง. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถโดยสารสาธารณะ ในเขต กทม./
ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถวร่วม บขส. /รถตู้ร่วม บขส. และรถแท็กซี่  
ลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 1 เมษายน  
ถึง 30 มิถุนายน 2563) โดยขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) ช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับ 
รถโดยสารสาธารณะ เพื่อคงราคาขายปลีกที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน 

 กบง. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ                
(ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ ร่วม ขสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก. รถโดยสาร/รถตู้ 
ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563) โดยขอ                
ความร่วมมือ ปตท. ช่วยเหลือส่วนต่างราคาขายปลกี NGV ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อครบก าหนดเวลาช่วยเหลือแล้ว คณะกรรมการ 
ปตท. เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเป็น              
การบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปอีก 5 เดือน โดยคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม                    
(วันที่ 1 สิงหาคม -  31 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ด าเนินโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสามารถซื้อก๊าซ NGV ในราคา 13.62 บาท
ต่อกิโลกรัม วงเงินซื้อก๊าซ NGV ที่ได้รับส่วนลดไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565)  

ทั้งนี้ ในภาพรวมนอกจากกระทรวงพลังงานจะมีหน้าที่ดูแลให้มีปริมาณก๊าซ NGV เพียงพอกับความต้องการใช้             
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนแล้ว หากราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก็จะมีมาตรการช่วยเหลือโดยปรับราคา
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
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 กราฟแสดงการช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับรถแตล่ะประเภท 

 
การจดัสรรผลประโยชนบ์ญัช ีTake or Pay แหลง่ก๊าซธรรมชาตเิมียนมา 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ท าสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ประเทศเมียนมา  
โดยมีก าหนดเริ่มส่งก๊าซในวันที่ 1 สิงหาคม 2541 และวันที่ 1 เมษายน 2543 ตามล าดับ โดยทั้งสองสัญญามีเงื่อนไขการซื้อขายแบบ 
Take or Pay (TOP) กล่าวคือ หากผู้ซื้อรับก๊าซไม่ครบปริมาณขั้นต่ ารายปีตามสัญญา ผู้ซื้อจะมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินค่าก๊าซให้ผู้ขาย
ส าหรับปริมาณที่รับขาดไปก่อน ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเรียกรับก๊าซตามปริมาณที่ได้ช าระเงินไปแล้วนั้นคืนในภายหลังโดยไม่ต้องจ่ายเงินอีก 
(Make up) โดยในช่วงปี 2541 - 2544 ปตท. มีการวางท่อส่งก๊าซฯ จากชายแดนไทย - เมียนมา มายังโรงไฟฟ้าราชบุรีของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าและก๊าซลดน้อยลง คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) จึงมีมติให้ กฟผ. ขยายสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีออกไป 180 วัน และให้ ปตท. ชะลอโครงการก่อสร้างท่อราชบุรี – วังน้อย 
ท าให ้ปตท. ไมส่ามารถรบักา๊ซจากแหลง่ยาดานาและแหล่งเยตากุนได้ครบปริมาณขั้นต่ ารายปีตามสัญญา และต้องจ่ายเงินค่า TOP 

สรปุปรมิาณและมูลคา่ TOP ของแหลง่ยาดานาและแหล่งเยตากนุ ในชว่งป ี2541 – 2544 

ปี 2541 2542 2543 2544 รวมท้ังหมด 

หน่วย พันล้านบีทียู ล้านบาท พันล้านบีทียู ล้านบาท พันล้านบีทียู ล้านบาท พันล้านบีทียู ล้านบาท พันล้านบีทียู ล้านบาท 
ยาดานา 20,710 1,934 101,036 11,366  90,340 13,756 - - 212,086 27,056 
เยตากุน - - - -  26,468   3,669 31,509 4,725   57,977   8,395 

รวม 20,710 1,934 101,036 11,366 31,509 4,725 116,808 17,426 270,063 35,451 

กพช. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการลดขนาด
ของภาระ TOP และแนวทางการจัดสรรภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ TOP โดยให้ ปตท. เป็นแกนกลางช าระค่า TOP  
โดยการกู้หรือระดมทุนไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก กฟผ. และภาครัฐในภายหลัง ซึ่งสัดส่วนของภาระดอกเบี้ย         
ที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของ ปตท. และ กฟผ. เท่ากับร้อยละ 11.4 และร้อยละ 12.8 ตามล าดับ ส าหรับในส่วนของภาครัฐที่            
ร้อยละ 75.8 จะให้ ปตท. จัดสรรส่งผ่านเข้าไปในราคาก๊าซและค่าไฟฟ้า และมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
เป็นแกนกลางในการเร่งรัดและติดตามการด าเนินมาตรการลดขนาดของภาระ TOP และรายงาน กพช. เพื่อทราบเป็นระยะ  
โดยให้ สนพ. กฟผ. และ ปตท. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการบริหารจัดการบัญชี TOP ต่อไป   
 ปตท. มีการออกพันธบัตรเพื่อช าระค่า TOP ให้แก่ผู้ขายมูลค่า 35,451 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ย TOP ทั้งสิ้น                      
4,403 ล้านบาท โดยเป็นความรับผิดชอบของ ปตท. 502 ล้านบาท กฟผ. 564 ล้านบาท และภาครัฐ 3,338 ล้านบาท ภาระดอกเบี้ย 
ในส่วนของภาครัฐ 3,338 ล้านบาท ปตท. ได้ด าเนินการส่งผ่านไปในราคาก๊าซ (Levelized Price) ในอัตรา 0.4645 บาทต่อล้านบีทียู 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2551 โดย สนพ. กฟผ. และ ปตท. ได้มีการพิจารณารายงานบัญชีภาระ  
TOP ตามกลไกท่ีก าหนดไว้ทุกปี  



รายงานประจ าปี 2564  ANNUAL REPORT 2021   l   47      

ปตท. เริ่มมีการรับก๊าซ Make up ของแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุน ตั้งแต่ปี 2544 และ 2545 ตามล าดับ ต่อมาราคาก๊าซ 
Make up ปรับสูงขึ้นโดยตลอด ท าให้เกิดก าไรจากส่วนต่างราคาที่รับ Make up และราคาที่จ่าย TOP ปตท. จึงน าก าไรที่ได้ไปหักลด
ดอกเบี้ยจ่ายพันธบัตร และน าไปหักลดมูลค่าต้นทุน TOP ตามแนวทางที่ก าหนด ท าให้สามารถหักมูลค่าต้นทุนของ TOP จากทั้งสอง
แหล่งได้หมดในป ี2555 โดยยังมีเนื้อก๊าซ ให้ Make up ได้ต่อไปโดยไม่มีต้นทุน ซึ่งสามารถรับก๊าซแหล่งเยตากุนได้หมดในปี 2555 และ
แหล่งยาดานาได้หมดในปี 2561 ท าให้เกิดก าไรในบัญชี TOP นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจนถึงปี 2561 โดย ปตท. ได้มีการบันทึก
ดอกเบีย้รบัทบตน้ไว ้ซึง่สถานะของบญัช ีTOP ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 มกี าไรสะสมประมาณ 13,594 ลา้นบาท 

เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด กบง. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และ กพช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 จึงได้มีมติ
เห็นชอบให้น าผลประโยชน์ของบัญชี Take or Pay ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ านวนเงิน 13,594 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการคืนภาครัฐทั้งหมด ไปช่วยอุดหนุนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)  
โดยน าส่งเงินและลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติให้กับ กฟผ. เพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบหมายให้ กกพ. ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการดังกล่าว 

 การก าหนดหลกัเกณฑร์าคาน าเขา้ LNG ส าหรบักลุม่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ 

คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 

กบง. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG ส าหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1. ความเป็นมา            
 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 โดยก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ก าหนดราคา LNG Benchmark ของไทยที่มีความเหมาะสม โปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อใช้ในการก ากับราคา LNG น าเข้า โดยมอบหมายให้ สนพ. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG (LNG Benchmark) ส าหรับสัญญาระยะยาวและ/หรือสัญญาระยะ
กลาง ส าหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กกพ. (Regulated Market) และน าเสนอขอความเห็นชอบจากกบง. และ กพช. 
ก่อนที่จะประกาศเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) น าไปใช้ในการจัดหาต่อไป ภายหลังจากที่
การเจรจาสัญญามีข้อยุติ ให้น าสัญญาซื้อขาย LNG เสนอต่อ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินการ 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ราคา LNG Benchmark ของประเทศไทย       

 กบง. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และ กพช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า 
LNG ส าหรบักลุม่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG (LNG 
Benchmark) ส าหรบักลุ่มที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (Regulated Market) เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
   1)  สมการในรูปแบบเส้นตรงที่อ้างอิงราคาน้ ามัน (Oil-linked Only Linear Formula) โดยอ้างอิงราคา
น้ ามนัดบิ Brent หรอื Japan Crude Cocktail 

PLNG   = A x [Oil Marker] + B       เปน็ Linear หรอื S-Curve  
   2)   สมการในรูปแบบเส้นตรงที่อ้างอิงราคาก๊าซธรรมชาติ (Gas-linked Only Linear Formula)  
โดยอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาตขิอง Henry Hub (HH) 

PLNG = C x HH + D      เปน็ Linear หรอื S-Curve 

3)  สมการในรปูแบบ Hybrid ซึง่อา้งองิทัง้ราคาน้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ และมีจุดหักมุม (Hybrid Oil-Gas-
Linked Formula with a Kink Point) 

PLNG = A x [Oil Marker] + B     Oil Marker ≤ E $/barrel 

PLNG = Z(A x [Oil Marker] + B) + (1-Z)(C x HH + D)  Oil Marker > E $/barrel 

 



   48  l   รายงานประจ าปี 2564  ANNUAL REPORT 2021    

โดย 

 PLNG  =  ราคาน าเขา้ LNG มหีนว่ยเปน็ ดอลลารส์หรฐัตอ่ลา้นบทียี ู         
A  =  Oil Marker Slopes ส าหรบัป ี2565 ไมเ่กนิ xxx      
 Oil Marker  = ดชัน ีJCC หรอื Brent เฉลีย่สามเดอืนยอ้นหลงัในเดอืนที ่n-2, n-3 และ n-4  
 B =  คา่คงที ่ไมเ่กนิ xxx มหีนว่ยเปน็ ดอลลารส์หรฐัตอ่ลา้นบทียี ูขึน้กบัการเจรจา   
 HH  =  ดชัน ีHenry Hub เฉลีย่สามเดอืนยอ้นหลงัในเดอืนที ่n-2, n-3 และ n-4   
 C  =  HH Factor ส าหรบัป ี2565 ไมเ่กนิ xxx       
 D  =  คา่คงที ่ไมเ่กนิ xxx มหีนว่ยเปน็ ดอลลารส์หรฐัตอ่ลา้นบทียี ูขึน้กบัการเจรจา   
 E  =  จดุหกัมมุ ไมเ่กนิ xxx มหีนว่ยเปน็ ดอลลารส์หรฐัตอ่บารเ์รล ขึน้กบัการเจรจา   
 Z  =  รอ้ยละการถว่งน้ าหนกัของสมการในรปูแบบอา้งองิราคาน้ ามนั ขึน้กบัการเจรจา 

มเีง่ือนไข ดงันี ้
(1) การท าสัญญาเป็นแบบ Sales & Purchase Agreement (SPA) ในระยะสัญญาระยะกลางและ/หรือระยะยาว 

ทีเ่หมาะสม โดยหมายถงึระยะเวลาสญัญาตัง้แต ่5 ปขีึน้ไป  
(2) ระยะเวลาในการประกาศใช้ คือ 12 เดือน และอาจมีแก้ไข (revision) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจน

กระทบตอ่การเจรจาจดัหา 
(3) ผูน้ าเขา้จะตอ้งมกีารเปดิเง่ือนไข take-or-pay ทีย่ดืหยุน่เพือ่ประกอบการพจิารณา  
(4)   เนื่องจากตลาด LNG ในระยะนี้มีความผันผวนและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ Seller’s Market หากไม่สามารถจัดหา 

LNG โดยหลักเกณฑ์ราคาน าเข้าดังกล่าวได้ ให้น าเสนอหลักเกณฑ์ราคาที่ดีที่สุดต่อ กบง. พิจารณา     

ทั้งนี ้ ไดม้อบหมายให้ กกพ. เป็นผู้ก ากับดูแลและพิจารณาในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG ส าหรับกลุ่ม Regu-
lated Market ต่อไป 

 
แนวทางการบรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาต ิป ี2565 

1.  จัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมเต็มความสามารถของแหล่ง รวมถึงจัดท าสัญญาซื้อขายก๊าซเพิ่มเติมจากแหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพ ได้แก่ แหล่งอาทิตย์ แปลง B8/32 และแปลง G2/61 นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างการเจรจากับ
ผู้ขายเพื่อจัดท าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแปลง B-17&C-19 แปลง B-17-01 และแปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย มีรายละเอียดดังนี ้

กบง. เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และ กพช. เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ  

ก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 เพื่อให้สถานการณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่งเอราวัณ (G1/61) ช่วงเปลี่ยนผ่านมีความต่อเนื่อง  

ไม่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

แหล่ง 
ปริมาณ 

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

อาทิตย์ 63 พฤษภาคม 2565 - ธันวาคม 2567 
เสนอคณะกรรมการปิโตรเลียม 
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

B8/32 16 พฤษภาคม 2565 - พฤษภาคม 2568 
รมว.พน. ลงนามในการก าหนดราคาก๊าซ  

เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

JDA B-17&C-19 
และ B-17-01 

33 กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2572 อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่าง 
ผู้ซ้ือและผู้ขายก๊าซ 

JDA A-18 50 ปี 2565 
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2.  การเลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองท่ี 8 ออกไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้า 
ได ้2,197 ลา้นหนว่ยตอ่ป ีสามารถลดปรมิาณการใช ้LNG ตลอดป ี2565 ทดแทนการน าเขา้ Spot LNG ประมาณ 0.282 ลา้นตนัตอ่ป ี 

3.  รับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพ่ิมจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และ/หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
จากสญัญาเดมิ กลุม่ชวีมวล ซึง่ปจัจบุนักลุม่ SPP ชีวมวล มกี าลงัผลติเหลอื 455 เมกะวตัต ์แบง่เปน็ประเภทสญัญา Firm 20 ราย จ านวน 
151 เมกะวัตต์ และประเภทสัญญา Non-Firm 20 ราย จ านวน 305 เมกะวัตต์ คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,500 ล้านหน่วยต่อป ี 
(PF 50%) ทดแทนการน าเข้า Spot LNG ประมาณ 0.225 ลา้นตนัต่อปี อย่างไรก็ตามในการผลิตจริงอาจไมส่ามารถด าเนินการได้ทั้งหมด
เนือ่งจากขึน้กบัปรมิาณเชือ้เพลงิทีผ่นัแปรตามฤดกูาล และศกัยภาพระบบสง่ไฟฟา้ทีม่ขีอ้จ ากดั ทัง้นี ้ควรมอีตัรารบัซือ้ไฟฟา้ไมเ่กนิกวา่อตัรา
รบัซือ้ไฟฟา้ในสญัญาเดมิ 

4.  เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซลและน้ ามันเตาทดแทนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  คาดว่าจะทดแทนการน าเข้า  
Spot LNG ประมาณ 1.59 ลา้นตนัตอ่ป ีอยา่งไรกต็าม มาตรการทัง้หมดขึน้อยูก่บั Generation Mix หรอืศกัยภาพของระบบสง่ทีร่องรบัและ
ความเพยีงพอของการจดัหาเชือ้เพลงิตามฤดกูาล 

5.  รับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการพลังน้ าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เช่น เร่งรัดการจ่ายไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟา้น้ างมึ 3 ซึง่มกี าหนด Unit Operation Period กลางป ี2566 

ทั้งนี้ กบง. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้มีข้อสังเกตต่อแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 ดังนี้  
    1. พิจารณาแนวทางการน าต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงอื่นที่ทดแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงที่  
ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ มาค านวณรวมในราคา Pool Gas เพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทุกภาคเศรษฐกิจเป็นต้นทุนเดียวกัน 

 2.  ควรพิจารณาข้อมูลด้านต้นทุนราคาเช้ือแพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาทิ ราคาก๊าซธรรมชาติ น้ ามันเช้ือเพลิง และ
เชื้อเพลิงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม 

 3.  ให้พิจารณาการรับซื้อพลังงานทดแทนส่วนเพิ่มจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และ/หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) โดยอาจพิจารณารับซื้อจากสัญญาเดิม และสามารถรับซื้อจากเช้ือเพลิงอ่ืนนอกเหนือจากชีวมวลได้ด้วย 

 4.  ให้พิจารณาการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม อาทิ การใช้เช้ือเพลิงอื่นในกลุ่มโรงกลั่น
น้ ามัน และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

 
นโยบายการก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ของประเทศไทย ป ี2564 – 2568 

1. ความเป็นมา 

ตามที่กระทรวงพลังงาน มีนโยบายการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแลและ
ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุก 5 ปี 
เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งแผนพัฒนาพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของประเทศ ดังนั้น ในช่วงปี 2562 – 2563 จึงได้มีการศึกษาทบทวนนโยบายภายใต้โครงการโครงการศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายต่างประเทศที่มีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใกล้เคียงกับประเทศไทยหรือมีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
และท าการทบทวนนโยบายเดิมและผลกระทบของการเปลีย่นแปลงบริบทประเทศที่มีผลต่อนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
โดยใช้หลักการ PESTEL Analysis ซึ่งพิจารณาในมุมมอง 6 ด้าน ได้แก่ (1) นโยบาย (Political) (2) เศรษฐกิจ (Economical) 
(3) สงัคม (Social) (4) เทคโนโลย ี(Technological)  (5) สิ่งแวดล้อม (Environmental) (6) กฎหมาย (Legal) ซึง่สามารถน าไปสูป่ระเดน็
ในการปรบัปรงุและจดัท านโยบายการก าหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 โดยสรุปได้ดังนี้ 

กพช. เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 และ กบง. เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2564 เห็นชอบนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตรา          

ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 และกรอบแนวทางการจัดท าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2564 – 2568 โดยมี                

สรุปสาระส าคัญดังนี ้
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1.1 ประเดน็การปรบัปรงุเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงบรบิทของอตุสาหกรรมไฟฟา้ประเทศไทย 
1.1.1 การก าหนดอตัราคา่บรกิารใหค้รอบคลมุตามหลกัการเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟา้ 
1.1.2 การก าหนดอัตราค่าใช้บริการระบบส่งและระบบจ าหน่าย (Wheeling charge) 
1.1.3 การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้อยู่บนพ้ืนฐานของรายได้ที่พึงได้รับ (Allowed revenue) ของแต่ละประเภท

กิจการใบอนุญาต 
1.1.4 การใช้หลกัการ Demand Response ในการสง่สญัญาณใหผู้ใ้ช้ไฟฟา้ปรบัพฤตกิรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า 
1.1.5 การเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 

1.2 ประเด็นการปรับปรุงเพื่อยกระดับความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.2.1 การแยกค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ (Policy Expense) ออกจากค่าไฟฟ้าฐาน และ Ft 
1.2.2 การปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการกับฐานข้อมูลสวัสดิการ

สังคม 
1.2.3 การน าหลกัการเทยีบเคยีงมาตรฐาน (Benchmark) มาใช้ประกอบการก ากบัดแูลและจงูใจรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
1.2.4 การทบทวนกรณียกเว้นส าหรับการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่อยู่ภายใต้หลักการ Uniform Tariff 

1.3 ประเด็นการปรับปรุงเพื่อน าพานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนในการให้บริการของกิจการไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม 

2.2 เพื่อให้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของอุตสาหกรรมไฟฟ้า อันเกิดจากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.3 เพื่อให้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ามีความเกื้อหนุนต่อการรักษาประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศโดยรวม 

2.4 เพื่อให้การก ากับดูแลการส่งผ่านต้นทุนค่าไฟฟ้าในการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพื่อให้การด าเนินนโยบายของภาครฐัผ่านกลไกการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปอย่างครอบคลุม เป็นธรรม และ
มีประสิทธิภาพ 

 

3. หลักการทั่วไป 

3.1 อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform tariff) ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
กรณีที่เป็นการตกลงซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ กรณีที่เป็น 
การซื้อขายไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะ กรณีที่เป็นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ กรณีที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการคุณภาพหรือ
บริการด้านไฟฟ้าที่แตกต่างจากปกติ หรือ กรณีอื่นๆ โดยให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) น าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3.2 อัตราค่าไฟฟ้า ต้องสะท้อนรายได้ที่พึงได้รับ (Allowed revenue) ซึ่งคิดจากต้นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ของแต่ละประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าแยกออกจากกัน  

3.3 อัตราค่าไฟฟ้า ต้องค านึงถึงต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยเทียบเคียงกับหลักการ 
ในการให้บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary service) เพื่อให้รายรับท่ีเรียกเก็บจากผู้สร้างความผันผวนต่อระบบ
ไฟฟ้ามีความสมดุลกับค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และกระจายภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม           
 3.4 การก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรประยุกต์ใช้แนวทาง 
การก ากับดูแลด้วยแรงจูงใจ (Incentive regulation) โดยอาศัยการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) ที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานในอดีต  
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3.5 ให้มีกลไกในการติดตามการลงทุนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าและการเรียกคืนเงินค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ 
ไปเกิน (Claw back mechanism) ส าหรับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนหรือการลงทุนในโครงการที่ไม่มีความจ าเป็น 
หรือ การลงทุนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยให้สามารถน าเงินดังกล่าวไปคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้ตามความเหมาะสม 

3.6 ให้มีกลไกการชดเชยรายได้ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อดูแลภาระต้นทุนของระบบจ าหน่าย และการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ที่แตกต่างกันภายใต้อัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff) 

 

4. โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง 

4.1 ที่มาของอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง ให้คิดจากรายได้ที่พึงได้รับของ กิจการผลิต กิจการระบบส่งไฟฟ้า และกิจการศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้า 

4.2 อัตราคา่ไฟฟา้ขายสง่ ควรสะทอ้นความแตกตา่งของตน้ทนุตาม ระดบัแรงดนัไฟฟา้ และ ช่วงเวลา 
4.3 อัตราคา่ไฟฟ้าขายสง่ ส าหรบัขายใหก้บั การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ตอ้งเปน็โครงสร้างเดียวกัน 
 

5. โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก 

5.1 ที่มาของอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ให้คิดจากต้นทุนในการซื้อไฟฟ้า รวมกับรายได้ที่พึงได้รับ  ของกิจการระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า และกิจการจ าหน่ายไฟฟ้า 

5.2 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ควรสะท้อนความแตกต่างของต้นทุนตาม แรงดันไฟฟ้า ช่วงเวลาการใช้ และลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ที่แตกต่างกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม 

5.3 อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ควรส่งสัญญาณให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ  
ของระบบไฟฟ้าโดยรวม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดตามหลักความร่วมมือในการตอบสนองด้านโหลด (Demand response) 

5.4 ให้มีการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย 
 

6. องค์ประกอบเพิ่มเติมในอัตราค่าไฟฟ้า 

6.1 ให้มีองค์ประกอบค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ หรือ PE อันหมายถึง ต้นทุนส่วน
เพิ่ม ที่แตกต่างไปจากการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามปกติของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งใช้เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ และต้องกระจายภาระดังกล่าวไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นธรรม โดยทบทวน
เป็นวงรอบทุก 4 เดือน 

6.2 ให้มีองค์ประกอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Automatic adjustment mechanism) หรือ 
ค่า Ft ซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่แตกต่างไปจากค่าท่ีใช้ในการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าฐาน โดยทบทวนเป็นวงรอบ
ทุก 4 เดือน 

 
7. การศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

7.1 ให้มีการศึกษาและด าเนินการประกาศใช้อัตราค่าใช้บริการระบบส่งและระบบจ าหน่าย ( Wheeling charge)  
ภายในปี 2568 

7.2 ให้มีการพิจารณาก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นสมควร อาทิ อัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเติมเงิน (Pre-paid) อัตรา 
ค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแบบชั่วคราว (Temporary demand response programs) 

7.3 ใหใ้ช้แนวทางการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Targeted subsidy) ในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย 

7.4 ให้มีการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อบูรณาการเข้ากับฐาน
ระบบข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิ

7.5 ให้มีการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน 
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7.6 ให้บูรณาการความร่วมมือในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนานโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใน
อนาคตในประเด็นดังต่อไปนี ้

7.6.1 ความเป็นไปได้ในการสะท้อนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี 
7.6.2 ความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนการสะท้อนต้นทุนในส่วนท่ีคงที่ (Fix cost) ในอัตราค่าไฟฟ้า 
7.6.3 ความเป็นไปได้ในการก าหนดค่า Ft ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา 
7.6.4 การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมของการไฟฟ้า ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับภาคเอกชน รวมทั้ง

เป็นกลไกของภาครัฐในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้า การศึกษาอัตรา 
ค่าไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้ามาของ Prosumers 

 
แนวทางการบรหิารจดัการก าลงัผลติไฟฟา้ส ารอง (Reserve Margin) ของประเทศ 

กบง. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รับทราบรายงานแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ โดยมี

สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1. ความเป็นมา 

1.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นท่ีทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและหลายประเทศทั่วโลก ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดต่ าลงเมื่อเปรยีบเทียบกับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ส่งผลให้ระดับก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารอง (Reserve Margin) ของประเทศสูงขึ้น  

1.2 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (คณะอนุกรรมการฯ) จัดตั้งคณะท างานบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ (คณะท างานฯ)  
เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาในเร่งด่วน 
และพิจารณาทบทวนระดับก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศให้สามารถรองรับการพัฒนาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระต่อภาคประชาชน 

 

2. รายงานแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ 

คณะท างานฯ ได้มีการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิต ไฟฟ้าส ารองจ านวน
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประกอบกับการหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายนอก เช่น                     
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) รวมถงึการประชุมหารอืรว่มกบัผูบ้รหิารกระทรวงพลงังาน (พน.) และได้จัดท าร่างรายงาน
แนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศเพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้

2.1 ข้อเท็จจริงสถานการณ์ระดับ Reserve Margin ของประเทศไทยในปัจจุบัน        
  2.1.1 ผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ต่อระดับ Reserve Margin 

แผน PDP2018 Rev.1 ได้มีการประมาณการ Reserve Margin ณ ปี 2562 และปี 2563 ไว้ที่ประมาณ 35.5% 
และ 30.8% ตามล าดับ ซึ่งเมื่อคณะท างานฯ ได้ศึกษาความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562 - 2563 พบว่า การใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 
จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ระดับ Reserve Margin สูงกว่าที่ประมาณการโดย PDP2018 Rev.1 อยู่ที่ประมาณ 10%  
ในปี 2563  
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   หมายเหตุ : ใช้ Supply ตาม PDP2018 Rev.1 โดยปรับลดปริมาณโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเหลือ 150 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2566 และ
ปรับให้โรงไฟฟ้าบางประกงทดแทน 1,386 เมกะวัตต์ เข้าระบบในปี 2564 (เดิมเข้าปี 2563) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 

การเปรียบเทียบ Reserve Margin ของความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง  

และ Reserve Margin ตามแผน PDP2018 Rev.1 

2.1.2 สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2562 – 2563 ก าลังฟื้นตัวสูงขึ้น 

เพื่อให้เห็นทิศทางการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ คณะท างานฯ ได้รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าในระบบ 
3 การไฟฟ้า สรุปได้ว่า           
  • ช่วงกลางปีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ การใช้ไฟฟ้า
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการประกาศมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่ก าหนด (เคอร์ฟิว)  
ในประเทศ (เมษายน – มิถุนายน 2563) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนปี 2563 ลดลงต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562   
  • ช่วงปลายปีการใช้ไฟฟ้าเร่ิมกลับสู่ภาวะปกติ ภายหลังจากการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2563) ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลับไปอยู่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมของปี 2563 
นั้นมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งแม้จะเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงในปี 2563 แต่การใช้ไฟฟ้ากลับไม่ลดลง  

   หมายเหต ุ: จากสถิติการใช้ฟ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง +/- 1 องศาเซลเซียส มีผลท าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปลีย่นแปลง +/- 300 เมกะวัตต์ โดยประมาณ 

แสดงการเปรยีบเทยีบสถานการณก์ารใชไ้ฟฟ้าในชว่งป ี2562 – 2563  
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2.1.3 สรุปข้อเท็จจริงสถานการณ์ระดับ Reserve Margin ของประเทศไทย  

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ผลกระทบการใช้ไฟฟา้ทีล่ดลงจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
มผีลตอ่ระดบั Reserve Margin สงูกวา่ปกติประมาณ 10% แต่จากแนวโนม้การใช้ไฟฟ้าที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติตามข้อ 2.1.2 คาดว่า  
จะส่งผลให้ระดับ Reserve Margin กลับมาอยู่ที่ประมาณ 30% ตามประมาณการเดิม ดังนั้น คณะท างานฯ จ าเป็นต้องก าหนด             
แนวทางการบริหารจัดการ Reserve Marginดงักลา่วในระยะสัน้ นอกจากนี ้คณะท างานฯ ยงัตอ้งศกึษาประมาณการความตอ้งการไฟฟา้
ของประเทศในอนาคตเพื่อให้ทราบถึงประมาณการระดับ Reserve Margin ในระยะ 10 ปี ส าหรับการวางแผนบริหารจัดการ                 
ใหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสมต่อไป  

2.2 ประมาณการความต้องการไฟฟ้าของประเทศในระยะ 10 ปี (2564 - 2573)  

คณะท างานฯ ได้จัดท าประมาณการความต้องการไฟฟ้าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 ในช่วงปี 2564 – 2573 ประกอบด้วยการประมาณการความต้องการไฟฟ้าในกรณีปกติ  (BAU) และการประมาณ
การความต้องการไฟฟ้าจากโครงการ มาตรการ หรือกิจกรรมใหม่ (New Demand) ที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในแผน PDP ได้แก่ 1) โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง 2) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 3) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียมระยะที่ 4 ในพื้นที่ 
Southern Economic Corridor (SEC) และ 5) การพัฒนาระบบ 5G ของประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบความต้องการไฟฟ้า
ในกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี ้

การเปรยีบเทยีบประมาณการความตอ้งการไฟฟ้าจาก Demand ใหม่ 

จากรูปข้างต้นพบว่าความต้องการไฟฟ้าจาก Demand ใหม่ จะสูงไปกว่าที่คาดการณ์ในแผนPDP2018 Rev.1 โดยเฉพาะ
หลังปี 2572 ความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น กระทรวงพลังงานจะต้องเริ่มเตรียมการจัดหาไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดหาโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้ประเทศมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการ รวมทั้งกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ  

2.3 ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ  
คณะท างานฯ ได้จัดท ารายงานแนวทางการบริหารจัดการก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองของประเทศ เสนอคณะอนกุรรมการฯ 

และ กบง. พจิารณาแลว้ เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2564  และวนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามล าดับโดยสาระส าคัญของแนวทางการบริหาร
จัดการ Reserve Margin ตามที่คณะท างานฯ เสนอ แบ่งเป็น       
   1) แนวทางในระยะสั้น : การแยกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ได้เดินเครื่องออกจากระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ 
Reserve Margin ในป ี2569 ลดลงเหลอืประมาณ 20% และตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป ก าลังผลิตไฟฟ้าท่ีเชื่อถือได้ (Reliable Capacity) 
จะเริ่มลดลงต่ ากว่าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดหาไฟฟ้าเพิ่มเติม 
เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะสูงขึ้น นอกจากนี้ จะต้องมีการพิจารณาทบทวนสมมติฐานการประเมิน Reserve Margin และ               
การก าหนดคา่ก าลงัผลติพึง่ได ้(Dependable Capacity) ของโรงไฟฟา้ของ กฟผ. ท่ีไมค่อ่ยไดเ้ดนิเครือ่งดงักลา่วใหเ้หมาะสมตอ่ไป  
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หมายเหต ุ: - ใช้ Supply ตาม PDP2018 Rev.1 โดยปรับลดปริมาณโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเหลือ 150 เมกะวัตต ์จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบในปี 2566 และ
ปรับให้โรงไฟฟ้าบางประกงทดแทน 1,386 เมกะวัตต์ เข้าระบบในปี 2564 (เดิมเข้าปี 2563) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
- RM กรณีไม่คิดก าลังผลิตพึ่งได้ของเฉพาะโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่ไม่ได้เดินเครื่องหรือเดินเครื่องน้อย (Dependable Capacity = 0) : โรงไฟฟ้า
ที่จะไม่ได้เดินเครื่องหรือเดินเครื่องน้อยในช่วงปี 2564 – 2568 มีจ านวน 2 โครงการ (BPK-T3, BPK-T4) ก าลังผลิตรวม 1,152 เมกะวัตต ์

ระดับก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองของประเทศ (Reserve Margin) จากมาตรการระยะสัน้ 

2) แนวทางในระยะยาว : จะต้องมีการทบทวนเกณฑ์ Reserve Margin และโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) 
ที่เหมาะสม ส าหรับการวางแผนจัดหาของประเทศ การออกแบบสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนให้เหมาะสมกับลักษณะของโรงไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้า การปรับปรุงกฎระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น และปรับปรุงข้อมูลและ 
ปรับแนวทางการจัดท าแผน PDP ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

   การพจิารณาทบทวนปรบัปรงุแผนการเพิม่การผลติไฟฟา้จากพลังงานสะอาด  

  ภายใตแ้ผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 (PDP2018 Rev.1)  

  ในชว่งป ีพ.ศ. 2564 – 2573 

กบง. เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 

ภายใต้แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วง             

ปี พ.ศ. 2564 – 2573 โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

1. ความเป็นมา 

1.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 (ครั้งที่ 154) เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2564  
ไดม้กีารพจิารณากรอบแผนพลงังานชาต ิโดยไดม้มีตเิหน็ชอบกรอบแผนพลงังานชาต ิและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) บริหารจัดการและพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แผนพัฒาก าลังผลิตไฟฟ้า             
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ให้สอดคล้องกับข้อเสนอการด าเนินการในระยะ
เร่งด่วนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ              
โดยขอ้เสนอการด าเนนิการระยะเรง่ดว่นที ่กพช. มอบหมาย กบง. คอื พจิารณาเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานสะอาดในรปูแบบตา่งๆ    
และปรับลดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วง 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2573)                         
ตามความเหมาะสม เพื่อปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าให้มีการผูกพันเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่าที่จ าเป็นและสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ในระยะยาว 
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1.2 กบง. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 (ครั้งที่ 30) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้พิจารณาการด าเนินการ ตามที่  
กพช. มอบหมาย โดยได้มีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการและพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 และมอบหมายให้ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกันด าเนินการทบทวนปรับปรุง
แผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี  พ.ศ. 2564 – 2573 ตามมติ 
กพช. ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน  

 

2. การพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี  

พ.ศ. 2564 – 2573 

2.1 ส านกังานนโยบายและแผนพลังงาน รว่มกบั กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน และส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลงังาน ไดพ้ิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงป ี 
พ.ศ. 2564 – 2573 ตามหลักการที่ กบง. ได้มีมติเห็นชอบไว้ โดยได้มีการพิจารณาก าลังผลิตไฟฟ้ารายปีตามแผน PDP2018 Rev.1 และ 
มกีารปรบัเปา้หมายและแผนการจา่ยไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารด าเนนิการในปจัจบุนั เหมาะสมกบัสถานการณต์น้ทนุ
และแนวโน้มเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ รวมถึงปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
ของโรงไฟฟา้หลกัประเภทเชือ้เพลงิฟอสซลิใหม้คีวามเหมาะสมมากขึน้ ดงันี ้

2.2.1 การพิจารณาศักยภาพรายเช้ือเพลิง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ สถานการณต์น้ทุน 
และเทคโนโลยี และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักสากล IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas  
Inventories โดยให้ความส าคัญกบัเชื้อเพลิงที่ไม่มกีารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม และพลังน้ า เพื่อ
สนับสนุนให้ภาคพลังงานเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบาย Carbon Neutrality ของภาครัฐ โดยสรุปแผน 
การปรบัก าลงัการผลติไฟฟา้ใหม ่ณ ป ี2573 แยกตามประเภทและล าดับความส าคัญของเชื้อเพลิงได้ ดังนี้ 

(1) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ปรับลดเป้าหมาย 700 เมกะวัตต์ (จากเดิม 6,150 เมกะวัตต์ เป็น                
5,450 เมกะวัตต์) ในส่วนของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่มีผู้พัฒนาและไม่มีภาระผูกพันกับภาครัฐ 

(2) พลังงานลม ปรับเพิ่มเป้าหมาย 1,230 เมกะวัตต์ (จากเดิม 270 เมกะวัตต์ เป็น 1,500 เมกะวัตต์) 
เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเชื้อเพลิงที่จัดท าโดย พพ. โดยเลื่อนการรับซื้อให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมในแผน PDP2018 Rev.1 ที่ก าหนด
เปิดรับซื้อในช่วงปี 2575-2580 เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกังหันลมในปัจจุบันที่สามารถผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเร็วลม
ต่ าซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยได้ จึงท าให้มพีื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าจากลมส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในช่วงกลางคืน จึงมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ สอดคล้องกบัการผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยท์ีเ่กดิขึน้เฉพาะในช่วงกลางวันได้เป็นอย่างดี 

(3) พลังงานแสงอาทิตย์ ปรับลดเป้าหมาย 739 เมกะวัตต์ (จากเดิม 5,194 เมกะวัตต์ เป็น 4,455 เมกะ
วัตต์) เพื่อให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีแผงโซล่าเซลล์ที่ให้ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มราคา
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่คาดว่าจะลดต่ าลงและสามารถน ามาพัฒนาร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบได้ต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดภาระการลงทนุระบบสายสง่ในการรองรบัการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
หมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนได้ โดยปริมาณดังกล่าวเป็นเป้าหมายรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar 
Farm) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นลอยน้ า (Floating 
Solar) ซึ่งในช่วงปี 2564 - 2573 มีศักยภาพของ Floating Solar รวมประมาณ 1,060 เมกะวัตต์  

(4) เช้ือเพลิงชีวมวล ปรับลดเป้าหมาย 635 เมกะวัตต์ (จากเดิม 1,120 เมกะวัตต์ เป็น 485 เมกะวัตต์) 
เพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงของ พพ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ และ/หรือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นๆ ที่อาจมีนโยบายเปิดรับซื้อในอนาคต  
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(ก าลังผลิตตามสัญญา หน่วย: เมกะวัตต์) 

2.3 สรุปผลการปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561—2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

(5) เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ ปรับลดเป้าหมาย 448 เมกะวัตต์ (จากเดิม 783 เมกะวัตต์ เป็น 335            
เมกะวัตต์) เพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงของ พพ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนของโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชน และ/หรือ โครงการอื่นๆ ท่ีอาจมีนโยบายเปิดรับซื้อในอนาคต 

(6) เชื้อเพลิงขยะ ปรับเพิ่มเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ (จากเดิม 400 เมกะวัตต์ เป็น 600 เมกะวัตต์) ตาม
ศักยภาพเชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็น ขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 200 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ได้ปรับก าหนดSCOD ให้
เหมาะสมกับความพร้อมของการพัฒนาโครงการ จากเดิมปี 2565 เป็นปี 2567 - 2568 

(7) พลังน้ าขนาดเล็ก ปรับเพิ่มเป้าหมาย 26 เมกะวัตต์ (จากเดิม 26 เมกะวัตต์ เป็น 52 เมกะวัตต์)  
ตามแผนการด าเนินโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

   (8) รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ าต่างประเทศ ปรับเพิ่มเป้าหมาย 1,366 เมกะวัตต์ (จากเดิม 1,400 เมกะวัตต์                       
เป็น 2,766 เมกะวัตต์) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจาก สปป. ลาว ทั้งที่มี
ความชัดเจนแล้วและที่อยู่ ระหว่างการพิจารณารับซื้อเข้าระบบในช่วงปี  2564 - 2573 รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการน้ างึม 3 ขนาดก าลังผลิตตามสัญญา 469 เมกะวัตต์ ก าหนด SCOD ปี 2569 2) โครงการปากแบง ขนาดก าลังผลิตตาม
สัญญา 897 เมกะวัตต์ ก าหนด SCOD ปี 2571 และ 3) โครงการหลวงพระบาง ขนาดก าลังผลิตตามสัญญา 1,400 เมกะวัตต์ ก าหนด 
SCOD ปี 2573 

2.2.2 สรุปการปรับปรุงแผนก าลังการผลิตไฟฟ้ารายปี ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 จะมีโรงไฟฟ้าใหม่ จ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบรวมทั้งสิ้น 15,643 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ้น 300 เมกะวัตต์) ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 5,450 เมกะวัตต์ (ลดลง 700         
เมกะวัตต์) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 4,850 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน (ลิกไนต์) 600 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้า
พลังงานสะอาด 10,193 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ้น 1,000 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย รับซื้อไฟฟ้าพลังน้ าต่างประเทศ 2,766 เมกะวัตต์ และ
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 7,427 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 รา่งบนัทกึความเขา้ใจการรบัซือ้ไฟฟา้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว               

 และการขยายกรอบความรว่มมอืด้านพลงังานไฟฟา้ระหวา่งไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนลาว 

กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ กบง. เมื่อวันที่ กบง. 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับ

ซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า

ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1. ความเป็นมา  

1.1 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้มีความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ สปป. ลาว เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป. ลาว (MOU) ซึง่จะมกีารด าเนนิการซือ้ขาย
ไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้ทีพ่ฒันาขึน้ใน สปป. ลาว และเชือ่มโยงผ่านระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันมีกรอบปริมาณความ
ร่วมมือในการซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 9,000 เมกะวัตต์ และมีสถานภาพการซื้อขายไฟฟ้า ดังนี ้

(1) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 5,421 เมกะวัตต์ 

โครงการ 
ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 

(เมกะวัตต์) 
ปีที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
เชิงพาณชิย ์(COD) 

1. เทิน-หินบุน 214 มีนาคม 2541 
2. ห้วยเฮาะ 126 กันยายน 2542 
3. น้ าเทิน 2 948 เมษายน 2553 
4. น้ างึม 2 597 มีนาคม 2554 
5. เทิน-หินบุนส่วนขยาย 220 ธันวาคม 2555 

6. หงสาลิกไนต์ Unit 1,2 491 x 2 
Unit 1 : มิถุนายน 2558 

Unit 2 : พฤศจิกายน 2558 
7. หงสาลิกไนต์ Unit 3 491 มีนาคม 2559 
8. เซเปียน-เซน้ าน้อย 354 กันยายน 2562 
9. น้ าเง๊ียบ 1 269 กันยายน 2562 
10. ไซยะบุรี 1,220 ตุลาคม 2562 
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(2) โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 514 เมกะวัตต์    
  โครงการน้ าเทนิ 1 ปรมิาณเสนอขาย 514 เมกะวตัต ์มกี าหนดจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเชิงพาณชิย ์(Scheduled Commercial 
Operation Date : SCOD) พฤษภาคม 2565          
  รวมปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ทั้งสิ้น 5,935 เมกะวัตต์ และคงเหลือปริมาณไฟฟ้าที่สามารถรับซื้อ
เพิ่มเติมจาก สปป. ลาว ประมาณ 3,065 เมกะวัตต ์         
 1.2 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้มีหนังสือถึงคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (คณะอนุกรรมการประสานฯ) ส่งข้อเสนอขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าของ สปป. ลาว และ 
มีหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน (พน.) แจ้งความประสงค์เสนอขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ าจ านวน 5 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้า
รวม 4,200 เมกะวัตต์ และขอให้พิจารณาขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้ MOU เพื่อรองรับข้อเสนอขายไฟฟ้าดังกล่าว 

2. สรุปรายละเอียดโครงการและการด าเนินการเกี่ยวกับการเจรจาและจัดท า Tariff MOU    

 มีสาระส าคัญ ดังนี้  

  (1) โครงการน้ างึม 3 ผู้พัฒนาโครงการ คือ Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE) ร่วมกับ EGATi และ EDL 
ตั้งอยู่บนแม่น้ างึม แขวงไซยสมบูรณ์ สปป. ลาว ก าลังผลิตติดตั้ง 480 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบ 468.78 เมกะ
วัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทอ่างเก็บน้ า (Reservoir) พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 2,083 ล้านหน่วย อายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 27 ปี ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) วันท่ี 1 มกราคม 2569      
  (2) โครงการปากแบง ผู้พัฒนาโครงการ คือ China Datang Overseas Investment Co., Ltd. (CDTO) และ Gulf 
Energy Development Public Co., Ltd. (GULF) ตั้งอยู่บนแม่น้ าโขง แขวงอุดมไซย สปป. ลาว ก าลังผลิตติดตั้ง 912 เมกะวัตต์ 
ปริมาณเสนอขาย ณ จุดส่งมอบ 897 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Run off river พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 4,525 
ล้านหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 29 ปี ก าหนด SCOD วันท่ี 31 ธันวาคม 2571      
  (3) โครงการปากลาย ผู้พัฒนาโครงการ คือ Sinohydro (Hong Kong) Holding Limited (SHK) และ GULF ตั้งอยู่ 
บนแม่น้ าโขง แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว ก าลังผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขาย ณ จุดส่งมอบ 763 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้า
ประเภท Run off river พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 4,010 ล้านหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 29 ปี ก าหนด SCOD 
วันที่ 1 มกราคม 2575  

      (4) โครงการหลวงพระบาง ผู้พัฒนาโครงการ คือ CK Power, PT (Sole) Company Limited, Ch.Karnchang 
และ Petro Vietnam Power Corporation ตั้งอยู่บนแม่น้ าโขง สปป. ลาว ก าลังผลิตติดตั้ง 1,460 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขาย  
ณ จุดส่งมอบ 1,400 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Run off river พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 6,577 ล้านหน่วย  
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 35 ปี ก าหนด SCOD วันท่ี 1 มกราคม 2573 

3. อัตราค่าไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าจาก สปป. ลาว ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว   

โครงการ 
ปริมาณเสนอ

ขาย 
(MW) 

COD 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
ณ ชายแดน 
(PE+SE) 

(บาท/หน่วย) 

ค่าก่อสร้างระบบ
ส่งไฟฟ้าในฝ่ังไทย 

(บาท/หน่วย) 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ณ ชายแดน 

+ 
คา่กอ่สรา้งระบบสง่ไฟฟา้ในฝ่ังไทย 

1. น้ าเง๊ียบ 1 269 ก.ย. 2562 2.36 0.24 2.6 

2. ไซยะบุรี 1,220 ต.ค. 2562 2.27 0.28 2.55 

3. เซเปยีน – เซน้ านอ้ย 354 ธ.ค. 2562 2.40 0.28 2.68 
4. น้ าเทิน 1 514 พ.ค. 2565 2.63 0.24 2.87 
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4. สรุปข้อเสนออัตราค่าไฟฟ้า 

โครงการ 
ปริมาณ 

เสนอขาย 
(MW) 

COD 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  
ณ ชายแดน
(PE+SE) 

(บาท/หน่วย) 

ค่าก่อสร้างระบบ
ส่งไฟฟ้าในฝ่ัง

ไทย 

(บาท/หน่วย) 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ณ ชายแดน 

+ 
คา่กอ่สรา้งระบบสง่ไฟฟา้ในฝ่ังไทย 

1. น้ างึม 3 468.78 ม.ค. 2569 2.6534 0.24 2.8934 
2. ปากแบง 897 ธ.ค. 2571 2.5885 0.2050 2.7935 
3. ปากลาย 763 ม.ค. 2575 2.6989 0.2437 2.9426 

ทั้งนี้ กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีมติของที่ประชุม ดังน้ี      
 1. เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าของโครงการน้ างึม 3 โครงการปากแบง โครงการปากลาย และมอบหมายให้ กฟผ. ลงนาม  
ในร่าง Tariff MOU ทั้ง 3 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานอัยการสูงสุด แล้ว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการน้ างึม 3 จะต้อง
ด าเนินการจัดท า Full Due diligence ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถลงนามได้      
 2. เห็นชอบให้ กฟผ. สามารถปรับปรุงเงื่อนไขในร่าง Tariff MOU ของโครงการน้ างึม 3 โครงการปากแบง โครงการปากลาย  
ในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม ทั้ งนี้จะต้องไม่กระทบอัตรา 
ค่าไฟฟ้า              
 3. เห็นชอบการขยายกรอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ สปป. ลาว เรื่องความร่วมมือในการ
พัฒนาไฟฟ้าใน สปป. ลาว จาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ ตามผลการหารือในที่ประชุมที่เห็นว่าข้อเสนอการขยายกรอบ
ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จาก 9,000เมกะวัตต์ เป็น 9,500 เมกะวัตต์  ตามท่ีเลขานุการฯ เสนอนั้น  
จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ค.ศ. 2065 
ของประเทศไทยไดอ้ยา่งจ ากดั และครอบคลมุโครงการโรงไฟฟา้พลังงานน้ าทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการแคบ่างสว่น ดงันัน้ ทีป่ระชุมจึงได้
พิจารณาข้อเสนอเดิมที่ กบง. ได้เคยเสนอในท่ีประชุม กพช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่เสนอขอขยายกรอบปริมาณ
รับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ โดยข้อเสนอดงักลา่วไดม้กีารพจิารณาครอบคลมุโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน้ าที่อยู่ระหว่างการด าเนินการกับ สปป. ลาว ทั้งหมดและสอดคล้องกับข้อเสนอของ สปป. ลาว ซึ่งจะเป็นการปิดความเสี่ยง 
ในการขยายกรอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ในอนาคตและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
นอกจากนี้ ไฟฟ้าจากพลังน้ ามีต้นทุนต่ ากว่าพลังงานสะอาดประเภทอื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมอัตราค่าไฟฟ้า 
ของประเทศในอนาคตเมื่อประเทศไทยมีระดับการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การขยายกรอบดังกล่าวยังอยู่ภายใต ้
กรอบความมั่นคงทางพลังงานที่ก าหนดให้รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศใดประเทศหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 13 ของก าลังการผลิตทั้งหมด 
ในระบบ 

 
  

การรบัซือ้ไฟฟา้จากขยะชมุชนในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

กพช. เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ กบง. เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักการ  

ในการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี ้

1. ความเปน็มา 

 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) หรือ AEDP 2012 - 2021  
ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทเช้ือเพลิงขยะ 400 เมกะวัตต์ และต่อมาแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ AEDP 2015 ก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภท 
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เชื้อเพลิงขยะชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 500 เมกะวัตต์ โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะได้มีการด าเนินการตั้งแต่การใช้นโยบายส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยการให้ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2549 และต่อเนื่องมาจนมีการเปลี่ยนรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจากการให้ส่วนเพิ่มราคาเป็นการใช้อัตรา Feed-in Tariff (FiT) 
โดย กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ VSPP ที่ผลิตไฟฟ้า
จากขยะ ซึ่งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้า
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 (ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก) และออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกผู้ยื่นค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายโดยมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 11 โครงการ และมีก าหนด SCOD ภายในปี 2564 ในส่วนการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากขยะชุมชนส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กพช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 
26 สิงหาคม 2557 และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยเห็นชอบให้ ด าเนิน
โครงการตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และ กพช. มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าส าหรับโครงการ และในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นการทั่วไป 

  
2. ข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565   
    

  2.1 การรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) สอดคล้องตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 โดยจะต้องเป็นโครงการที่สอดคลอ้งกับ Roadmap หรือแผนแม่บทระดับชาติของรัฐบาล ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560    
  2.2 การส่งเสริมจะเป็นในลักษณะ Non-firm ทั้งจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
เนื่องจากปัญหาการจัดหาเชื้อเพลิงขยะที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ าเสมอ    
  2.3 การพิจารณาอัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT จะสะท้อนต้นทุนของโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งในส่วนของค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและบ ารุงรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเตรียมขยะให้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการผลิต
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการควบคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนโดยรอบ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะได้รับค่าก าจัด
ขยะ (Tipping Fee) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ส่งผลให้ต้นทุน
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงสุทธิแตกต่างกัน ดังนั้น การพิจารณาอัตรารับซื้อไฟฟ้าจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าว ร่วมกับประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าและการก าจัดขยะของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อใหไ้ด้ผลตอบแทนที่ เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดในภาพรวม         
  2.4 ก าหนดให้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ภายในปี 2567 - 2568 ตามการทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2573 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กบง. เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2564 ปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน 215 เมกะวัตต์ โดยพิจารณาจากโครงการก าจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ปริมาณ 
115 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ปริมาณ 100 เมกะวัตต์        
  2.5 การรับซื้อไฟฟ้าจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ที่ดิน ปริมาณเช้ือเพลิง เทคโนโลยี ระบบสายส่ง/  
สายจ าหน่าย แหล่งเงินทุน และประสบการณ์ของผู้พัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้
ตามเป้าหมายภายใต้แผนการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนตามแผน PDP และเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
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3. ข้อเสนออัตรารับซื้อไฟฟ้าจากจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565      

              

 3.1 เนื่องจากโครงการก าจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากผลการศึกษา ซึ่งหลายโครงการได้มี
การลงนามสัญญากับภาคเอกชนให้ด าเนินโครงการแล้ว และ กบง. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้มอบหมายให้ กกพ. ออกประกาศ 
รับซื้อไฟฟ้าส าหรับโครงการที่มีความพร้อมในระยะถัดไป จึงเห็นควรให้ก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนใน
รูปแบบ FiT ไม่เกินกรอบอัตราสูงสุดตามที่ กพช. เคยมีมติในเรื่องนี้ไว้แล้ว ดังนี้            
  (1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ส าหรับปี 2565 
อ้างอิงอัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ตาม มติ กพช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) 
FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนับสนุน 

(ปี) 
FiT Premium 8 ปีแรก 

(บาท/หน่วย) FiTF FiTV,2567 FiT 

ก าลังผลิตติดต้ัง  ≤10 เมกะวัตต์ 2.39 2.69 5.08 20 0.70 

 (2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ส าหรับปี 2565 
อ้างอิงอัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT ตาม มติ กพช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ก าลังผลิต (เมกะวัตต์) 
FiT (บาท/หน่วย) 

ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) 
FiTF FiTV,2567 FiT 

ก าลังผลิตติดต้ัง  >10-50 เมกะวัตต์ 1.81 1.85 3.66 20 

 3.2 ในส่วนของการประกาศรับซื้อไฟฟ้า เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากขยะอาจมีต้นทุนการด าเนินการแต่ละโครงการที่
แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าแต่ละโครงการมีความเหมาะสม เป็นธรรม และไม่เกิดภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าเกินควร จึงเห็นควร
มอบหมายให้ กกพ. พิจารณาก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม ภายใต้กรอบอัตราสูงสุด (แล้วแต่กรณี) โดยค านึงถึงต้นทุนโครงการ
ประกอบกับปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภาพรวม เพื่อใช้เป็นอัตราในการประกาศรับซื้อไฟฟ้า 
 3.3 อัตราที่ กกพ. ประกาศข้างต้นให้ใช้กับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT 
ส าหรับปี 2565 โดยโครงการที่ได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้วให้มีก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2567 
ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ผลการคัดเลือกเอกชนให้มี SCOD ภายในปี 2568 ท้ังนี้ ก าหนดให้มีอายุสัญญา 20 ปี นับจาก SCOD หรือวัน
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน       
 3.4 การด าเนินโครงการก าจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการมอบให้เอกชนด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการตามมาตรา 34/1 ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยเอกชน           
จะได้ค่าก าจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีแหล่งที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการเพิ่ม
ภาระแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โครงการก าจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มเติมจากรายชื่อ 23 โครงการที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการ
ด าเนินงานมายังกระทรวงพลังงานในครั้งนี้หรือโครงการใหม่ที่จะมีในอนาคต เห็นควรให้ กพช. ก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าและ กกพ. 
ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าก่อน เพื่อน าอัตราและเงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้าไปพิจารณาประกอบการก าหนดค่าก าจัดขยะ 
(Tipping Fee) ที่มีความเหมาะสมและด าเนินการคัดเลือกโครงการต่อไป ท้ังนี้ ตามนัยของมติ กพช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
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ท้ังนี้ กพช. เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ ข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ

ชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยมอบหมายให้ กกพ. 

พิจารณาก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมภายใต้กรอบอัตราสูงสุด (แล้วแต่กรณี) โดยค านึงถึงต้นทุนโครงการประกอบกับ                

ปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภาพรวม เพื่อใช้เป็นอัตราในการประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้วรายงานให้ กบง. 

ทราบ และด าเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 ให้เป็นไปตามข้อเสนอหลักการรับซื้อ

ไฟฟ้าจากขยะชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบ รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการของประธาน กพช. ไปด าเนินการต่อไป 

  
แผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานด้านสมารท์กรดิของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565- 2574 

กบง. เม่ือวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 มีมตเิห็นชอบแผนการขบัเคลือ่นการด าเนินงานด้านสมารท์กรดิของประเทศไทย ระยะปานกลาง

พ.ศ. 2565 – 2574 โดยมีสรปุสาระส าคญั ดังนี ้

1. ความเปน็มา 

1.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
โครงขา่ยสมารท์กรดิของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (แผนแมบ่ทฯ) และมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังาน (พน.) และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัไปด าเนนิการพัฒนาระบบโครงข่ายสมารท์กรดิตามแผนแมบ่ทตอ่ไป โดยมอบหมายใหส้ านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และ 
การไฟฟา้ทัง้ 3 แหง่ จดัท าแผนปฏบิตักิารพฒันาระบบโครงขา่ยสมารท์กรดิ เพือ่ใชใ้นการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโครงขา่ยสมารท์กรดิ 

1.2 สนพ. ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ.  2560–2564 
(แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น) ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานในระยะสั้น ตามแผนแม่บทฯ และได้น าเสนอ 
ให้คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น รวมทั้งเห็นชอบกรอบงบประมาณการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น 
และ กพช. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับทราบตามมติ กบง. ดังกล่าว  

1.3 แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น จะสิ้นสุดในปี 2564 สนพ. จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565–2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนแมบ่ทฯ และสถานการณใ์นปจัจบุนั เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นนโยบายดา้นสมารท์กรดิของประเทศไทยเปน็รปูธรรม มกีารพฒันาไปในทศิทาง
เดียวกัน และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 
ระบบโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉรยิะ (Smart Grid) ของประเทศตอ่ไป  

 

2. สรปุแผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นสมารท์กรดิของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574  

3.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายภาพรวม (Vision & Goal) 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง 

“ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่จ าเป็น รองรับ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

เปา้หมายภาพรวม (Goal) ของแผนการขบัเคลือ่นฯ ระยะปานกลาง แบง่ออกเปน็ 2 ระยะ ไดแ้ก ่

ระยะ 1 – 5 ปี (ระยะสั้น): 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และน าร่องการจัดการแหล่งพลังงาน 
แบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources: DER) ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ รองรับการเปลีย่นผ่านแนวโน้มเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 
ที่เริ่มส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า 
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ระยะ 6 – 10 ปี (ระยะปานกลาง): 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งการจัดการแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources: 
DER) อย่างเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์รองรับการเปลี่ยนผ่านแนวโน้มเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟ้า 

3.2 เป้าหมายส าคัญ (Key Milestones) 

ระยะ 1 – 2 ปี (ระยะเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งด าเนินการ)  
ระยะ 3 – 5 ปี (ระยะสั้นของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง)  
ระยะ 6 – 10 ปี (ระยะยาวของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง)  
ระยะมากกว่า 10 ปี* (มุมมองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป) 

หมายเหตุ  *แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง มีการก าหนดเป้าหมายส าคัญในระยะมากกว่า 10 ปี เพื่อแสดงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกภาคส่วนเห็นถึงมุมมองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว และเป็นกรอบในการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตต่อไป  

โดยแบ่งออกเป็น 5 เสาหลัก และแผนอ านวยการสนับสนุน ประกอบด้วย 
เสาหลักท่ี 1 : การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS) 
เสาหลักท่ี 2 : การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 
เสาหลักท่ี 3 : ระบบไมโครกรดิและโปรซูเมอร์ (Microgrid & Prosumer) 
เสาหลักท่ี 4 : ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) 
เสาหลักท่ี 5 : การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration) แผนอ านวยการสนับสนุน 

ตารางที ่1 เปา้หมายส าคญั (Key Milestones) ของการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

เสาหลัก เป้าหมายส าคัญ (Key Milestones) 

เสาหลักท่ี 1 
DR & EMS 

“เกิดการสั่งการและใช้งานการตอบสนองด้านโหลด (DR) แบบก่ึงอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) 
และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์
ในระบบไฟฟ้าได้หลากหลายในเชิงพาณชิยแ์ละครอบคลมุทกุรปูแบบการใหบ้รกิาร (Grid Service) 
โดยจะก าหนดเปา้หมายการตอบสนองด้านโหลด (DR) ลงในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (PDP) 
ระยะ 1 – 2 ปี: ความส าเร็จของการเริม่ต้นใช้งานจริงของการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด          

แบบ Semi-Auto DR ส าหรบักลุม่ผูใ้ช้ไฟฟา้ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม (C&I) ขนาดใหญ ่
ระยะ 3 – 5 ปี: เกดิธรุกจิใหม ่(New Business) และผูเ้ลน่รายใหม่ๆ  ในโครงสรา้งของการ

ตอบสนองดา้นโหลดและระบบบรหิารจดัการพลงังาน (DR & EMS Ecosystem) รวมถงึขยาย
ผล Semi-Auto DR ไปยงักลุม่ผูใ้ช้ไฟฟา้ C&I ขนาดกลาง รว่มกบัการน ารอ่งในกลุม่ C&I           
ขนาดเลก็ และกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟา้ บ้านอยู่อาศัย (Residential) พร้อมท้ังเริ่มน าร่องการสั่งการ
การตอบสนองด้านโหลดแบบ Auto DR ส าหรับกลุ่ม C&I ขนาดใหญ่ 

ระยะ 6 – 10 ปี: ขยายกรอบเปา้หมายการสัง่การ Semi-Auto DR ไปสูก่ลุม่ผูใ้ช้ไฟฟา้ทกุประเภท 
พรอ้มทัง้พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและตลาดรองรบัการสัง่การ Auto DR และขยายผลน ารอ่ง
การสัง่การAuto DR 

ระยะมากกว่า 10 ป:ี มีความพร้อมในการน าการตอบสนองด้านโหลดมาใช้งานในระบบไฟฟ้า 
ในทุกรูปแบบการให้บริการที่เป็นไปได้ ครอบคลุมทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
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เสาหลัก เป้าหมายส าคัญ (Key Milestones) 

เสาหลักท่ี 2 
RE Forecast 

“เกิดการใช้งานระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน ครอบคลุมทั้งโรงไฟฟ้า 
SPP, VSSP รวมถึง Prosumer-Aggregator” 
ระยะ 1 – 2 ปี: ความส าเร็จของการพยากรณ์ให้ครอบคลุม SPP ทั้งประเทศแบบรวม

ศูนย์กลางในการพยากรณ ์
ระยะ 3 – 5 ปี: การเปิดใช้งานศูนย์พยากรณ์การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบเต็ม

รูปแบบโรงไฟฟา้ SPP ทกุโรงสามารถพยากรณไ์ดเ้อง และเริม่น ารอ่งโรงไฟฟา้ VSPP ขนาด
มากกวา่ 1 เมกะวตัต ์

ระยะ 6 – 10 ปี: การพยากรณ์แบบกระจายศูนย์โดยการจดัตั้งศูนยพ์ยากรณ์พลังงานในระดับ
พื้นทีเ่ปน็รายภมูภิาค โรงไฟฟา้ VSPP ทกุโรงสามารถพยากรณไ์ดเ้อง และเริม่น ารอ่ง Prosumer-
Aggregator ขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต ์

ระยะมากกว่า 10 ป:ี การพยากรณ์แบบรายพื้นท่ี โดย Prosumer-Aggregator และ Aggrega-
tor สามารถพยากรณไ์ด้เอง 

เสาหลักท่ี 3 
Microgrid & Prosumer 

“เกดิการใชง้านพลงังานหมนุเวยีนส าหรบัไมโครกรดิและโปรซเูมอร ์(RE base Microgrid / 
Prosumer) 
เชิงพาณิชย์ที่เป็นการด าเนินการปกติ (Business as Usual) และ ไมโครกริด (Microgrid) 
สามารถช่วยในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าที่มสีัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูง (High %RE 
Penetration)” 
ระยะ 1 – 2 ปี: เกิดการใช้งานไมโครกริดทีม่ีสัดส่วนพลังงานหมุนเวยีนสูงแบบบริการเตม็

รูปแบบ 24 ช่ัวโมง 7 วนั (Full service: 24/7) ในพืน้ทีช่นบทหา่งไกลหรอืตามพืน้ทีเ่กาะ และ
เริม่การน ารอ่งสาธิตการใช้งานไมโครกริดส าหรับพื้นท่ีที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนและ           
ยานยนตไ์ฟฟ้าสูง ส าหรับภาระโหลดแบบวิกฤต (Critical) หรือช่วงการลดจ่ายไฟฟ้า 
(Interruptible) ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง โดยมุ่งเน้นเพื่อการลดสดัสว่นและ/หรือทดแทน 
การใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลในพื้นที่ดังกล่าว 

ระยะ 3 – 5 ปี: เกดิการใช้งานโครงขา่ยไมโครกรดิ  (Community Microgrid)  ในเชิงพาณชิย ์            
เพือ่รองรบัการใช้พลงังานหมนุเวยีนและยานยนตไ์ฟฟา้สงูในเขตพืน้ทีเ่มอืงหลกั เช่น 
กรงุเทพมหานคร พื้นทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เชียงใหม ่
เปน็ตน้ และเริม่การศกึษา น ารอ่งสาธิตการใช้งานไมโครกรดิในภาคอตุสาหกรรม (Industry 
Microgrid) จากภาคเอกชน 

ระยะ 6 – 10 ปี: เกดิการใช้งาน Industry Microgrid ในเชงิพาณชิย์ และเกดิการขยายผลการใช้
งาน Community Microgrid เชิงพาณชิยเ์พือ่รองรบัพืน้ทีท่ีม่พีลงังานหมนุเวยีนและยานยนต์
สงูในเมอืงรองโดยเริม่สาธติน าร่องรูปแบบตลาด และรูปแบบธุรกิจของผู้รวบรวม 
(Aggregator Business Model) และโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) 

ระยะมากกวา่ 10 ป:ี เกดิการเช่ือมตอ่และใช้งานรปูแบบการใหบ้รกิารพลงังานจากไมโครกรดิ 
(Energy Service from Microgrid) ในทุกกลุ่มบนรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform)              
ของ VPP 
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เสาหลัก เป้าหมายส าคัญ (Key Milestones) 

เสาหลักท่ี 4 
ESS 

“เกิดการใช้งานในทุกรูปแบบการบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงมาตรการส่งเสรมิรูปแบบธรุกิจใหม่ ๆ (New Business) 
ของ ESS” 
ระยะ 1 – 2 ปี: เกิดการใช้งานในส่วนของ Utility Scale และ End-user Scale โดยเนน้

โครงการน าร่องด้านการศึกษาทางเทคนิค และเชิงพาณิชย์ (Stacking of Revenue) ผ่าน
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน/ความพร้อมของนโยบาย/ข้อก าหนดและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/การเตรียมความพร้อมของบุคลากร/ ESS ถูกพิจารณาในการ
ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน เช่น แผน PDP แผน EEP แผน AEDP รองรับการใช้งาน 
1 – 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

ระยะ 3 – 5 ปี: มีการส่งเสริมการใช้งานในส่วนของการไฟฟ้าฯ (Utility Scale) และผู้ใช้งาน 
(End-user Scale) และรองรับการใช้งาน 2 – 4 ช่ัวโมงต่อวัน 

ระยะ 6 – 10 ปี: มีการขยายผลการใช้การไฟฟ้าฯ (Utility Scale) และผู้ใช้งาน (End-user 
Scale)  
ในวงกว้าง เริ่มเชื่อมต่อจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบกับเก็บพลังงานเพื่อใหบ้ริการระบบไฟฟ้า           
ซึ่งรองรับการใช้งาน 4 – 6 ช่ัวโมงต่อวัน 

ระยะมากกว่า 10 ป:ี เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business) ของเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานแบบใหม่ (New ESS Technology) มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าในทุกรูปแบบ
บริการ และรองรับการใช้งาน 6 – 12 ช่ัวโมงต่อวัน 

เสาหลักท่ี 5 
EV Integration 

“เกิดการใช้งานยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแบบ V1G และ V2X 
ครอบคลุมผู้ใช้ยานยนตไ์ฟฟ้าทุกประเภทตามแผนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
ระยะ 1 – 2 ปี: สนับสนุนการใช้งานยานยนตไ์ฟฟ้า และการเตรียมความพร้อมดา้นโครงข่าย

ไฟฟ้าในการรองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า 
ระยะ 3 – 5 ปี: การเตรียมความพร้อมในการรองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า

ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กับโครงข่ายไฟฟ้าและ
ธุรกิจพลังงาน 

ระยะ 6 – 10 ปี: มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า รวมถึงการประยุกต์ใช้
งานระบบสารสนเทศ (ICT) ร่วมกับ Smart Charge และการใช้งาน V2G 

ระยะมากกว่า 10 ป:ี มีความพร้อมในการน ายานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ในระบบไฟฟ้าในทุก
รูปแบบการบริการที่เป็นไปได้ (EV as a Service) 

แผนอ านวยการสนับสนุน “เพื่อช่วยสนับสนุนคู่ขนานไปกับ 5 เสาหลัก รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนงาน 
Smart Grid และพัฒนาให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (New Business Model)” 
ระยะ 1 – 2 ปี: เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก 
ระยะ 3 – 5 ปี: การเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจในลักษณะ Cross Industry 
ระยะ 6 – 10 ปี: เกดิการบรูณาการการเช่ือมตอ่ของโครงสรา้งพืน้ฐานตา่ง ๆ  (Infrastructure Integration) 
ระยะมากกว่า 10 ป:ี มีการเช่ือมโยงท่ีเสร็จสมบรูณ์พร้อมรองรับ Resource ใหม่ ๆ และการใช้

งานท่ีหลากหลาย 
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3.3 ประโยชน์ของการจัดท าแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง  
ความมุ่งหมายของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังน้ี 
3.1 ด้านการบริหารการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย จะท าให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

ของทุกภาคส่วน และมีกลไกในการติดตามการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
3.2 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน  

(Energy Transition) ใหม้คีวามสามารถรองรบัการพฒันาประเทศ และเปา้หมายของแผนตา่ง ๆอยา่งครบถว้น ทัง้ในสว่นการใช้งานเทคโนโลยี
สมยัใหม ่หรอืธรุกจิรปูแบบใหม ่ๆ รวมถงึการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานร่วมกับภาคส่วนกิจการอื่น ๆ 

3.3 ด้านการพัฒนาโอกาสทางธรุกจิภาคเอกชนและศกัยภาพการพัฒนาเทคโนโลยแีละความมสีว่นร่วมของหน่วยงานและ 
บุคลากร รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ ให้มีส่วนร่วมและเห็นทิศทางการเปลี่ยนผ่านในส่วนของกิจการไฟฟ้า เกิดการสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม รวมถึงโอกาสทางธุรกิจภาคเอกชนและศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของหน่วยงาน
และบุคลากรภายในประเทศ  

ดังนั้น การจัดท าแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง จะมีความส าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้า  
ในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ (DERs) ประเภทต่าง ๆ ที่จะเติบโตตามแนวโน้มของโลกร่วมกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อย 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ทุธเิป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 - 2070 ตามกรอบแผนพลังงานชาติได้  

  รายงานผลการศกึษาการพฒันาประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางและแลกเปลีย่นไฟฟา้ในภมูภิาคอาเซยีน                  

 (Grid Connector) 

สนพ. ได้ด าเนินโครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน  

(Grid Connector) เพื่อศึกษาบริบทต่างๆ ในการที่จะพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าอาเซียน (Trader หรอื 

Grid Connector) ให้สามารถผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อ             

ความมัน่คงตอ่ระบบไฟฟา้ของประเทศ และยงัเปน็การสรา้งรายไดจ้ากการบรหิารจดัการพลงังานไฟฟา้ภายในประเทศ รวมถึงการส่งออก

หรือส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังเป็นการรองรับนโยบายการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าภายในภูมิภาค 

(ASEAN Power Grid) และพัฒนาให้เกิดระบบการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการ              

ใช้ไฟฟ้าภายในภูมิภาคที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต โดยมีสรุปผลการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี ้ 

1. ผลการประเมินศกัยภาพในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ     

  จากผลการประเมินศกัยภาพ พบว่า ศักยภาพสูงสุดในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศท่ีพิจารณาถูกจ ากัดด้วยความสามารถ
ในการส่งไฟฟ้าของระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศเสมอ โดยความสามารถในการส่งไฟฟ้าของระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศมีสัดส่วนที่
น้อยกว่าศักยภาพก าลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเหลือของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเพิ่มความสามารถในการส่งไฟฟ้าของระบบ
ส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
2. ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ     

  ในสถานการณ์ฐานซึ่งมีการก าหนดให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ มีประเทศในขอบเขตการซื้อขายประเทศ 5 
ประเทศ กล่าวคือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ซึ่งมีการซื้อขายไฟฟ้าแบบทวิภาคีอยู่ในปัจจุบัน มีข้อจ ากัดด้านระบบส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศดังเช่นในปัจจุบัน และแต่ละประเทศมีการวางแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของตนเอง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มี
ความเป็นไปได้ในการซื้อขายระหว่างกันอยู่ในช่วง 13,711 – 14,040 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีโดยประมาณ 
3. ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน   

 ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SWOT ตามลักษณะกิจกรรมเกี่ยวกับซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศที่มี

ความเป็นไปได้ส าหรับประเทศไทย โดยมีสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของไทยในการด าเนินกิจกรรมซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้า

ระหว่างประเทศในภาพรวมได้ดังนี ้
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สถานภาพของประเทศไทยในการด าเนินกิจกรรมซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศในภาพรวม 

4. ผลการศกึษาวเิคราะหร์วมถงึจดัท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข รวมถงึรปูแบบสญัญาซือ้ขาย

และแลกเปลีย่นไฟฟ้าระหวา่งประเทศ ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย       

แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาตามรูปแบบแนวทางในการด าเนินงาน ดังน้ี   
 4.1 ช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (เป้าหมายระยะสั้น)        
    เป้าหมายคือการปรับรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพื่อการขยายกิจกรรมทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยมีประเด็นที่เสนอ 
ให้ท าการปรับปรุงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ประกอบด้วย การปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาค่าไฟฟ้า 
ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ การปรับปรุงข้อก าหนดในด้านการก ากับดูแล การปรับปรุงแนวทางจัดการบทบาทที่ทับซ้อนให้อยู่ภายใต้
อ านาจของผู้ก ากับดูแล การปรับปรุงข้อก าหนดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีในการซื้อขายและส่งผ่านไฟฟ้าระหว่างประเทศ และ         
การพัฒนาข้อก าหนดในการบริหารจัดการสิทธิอันเกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates 
หรือ RECs)   

4.2 ช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดไฟฟ้าระหว่างประเทศ      
    เป้าหมายคือการขยายขอบเขตการด าเนินกิจกรรมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศของประเทศไทย  
กับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความหลากหลายและใกล้ชิดกันมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดให้ภาคเอกชนของประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วม  
โดยมีประเด็นที่เสนอให้ท าการเตรียมการปรับปรุงในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ได้แก่ การยกเลิก/ ยกเว้น
นโยบายผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Enhance single buyer: ESB) การบังคับใช้ข้อก าหนด Third Party Access (TPA) ส าหรับโครงข่าย
ไฟฟ้าในประเทศ การปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้า (PPA) การออกข้อก าหนดเกี่ยวกับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ  การปรับปรุง
ข้อก าหนดในการก ากับดูแลตลาดไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ  

4.3 ช่วงของการพัฒนาไปสู่ตลาดไฟฟ้าในระดับภูมิภาค       
    เป้าหมายคือการผลักดันความร่วมมือการผลักดันให้เกิดการบูรณาการตลาดแลกเปลี่ยนไฟฟ้าในอนุภูมิภาค ASEAN Sub A 
โดยมีประเด็นที่เสนอให้ท าการเตรียมการในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การเชื่อมต่อ (Grid code) รวมถึงความมั่นคงและปลอดภัยของโครงข่าย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการก ากับดูแล ( Regulatory) 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บริการตลาดไฟฟ้าอนุภูมิภาค ข้อก าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
(Wheeling charge) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูล (Data sharing) 
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5. ผลการจัดท าแนวทาง กระบวนการ รวมถึงรูปแบบโครงสร้างในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับ     

   บริบทของประเทศไทย  

 รูปแบบการซือ้ขายและแลกเปลีย่นไฟฟา้ระหว่างประเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
 4.1 รูปแบบในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (เป้าหมายระยะสั้น)        
     โครงสร้างการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจะยังคง 
มีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนัก โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและลดปัญหาอุปสรรค 
เพื่อรองรับการขยายปริมาณและความหลากหลายของกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศที่จะมีขึ้น 
ในอนาคต และยังคงอาศัยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ซึ่งเป็นทั้งผู้ดูแลระบบไฟฟ้า (SO) และผู้ดูแลระบบส่งไฟฟ้า (TSO)  
เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดหาไฟฟ้าและขายส่งไฟฟ้าในลักษณะสัญญาทวิภาคีกับแหล่งผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้านอกประเทศ 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะผู้ดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DSO) และผู้จ าหน่ายไฟฟ้า (Retailer) ร่วมขับเคลื่อน 
การจ าหน่ายไฟฟ้าในลักษณะสัญญาทวิภาคีไปยังผู้ดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านภายใต้การก ากับดูแล 
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารจัดการไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาด 
(หน่วยงาน RECs) ซึ่งได้รับมอบนโยบายและเง่ือนไขมาจากฝ่ายก าหนดนโยบายอันได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ  
ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

โครงสร้างการซื้อขายและแลกเปลีย่นไฟฟ้าระหว่างประเทศทีเ่หมาะสมกับ 

ประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (เป้าหมายระยะสั้น) 
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4.2 รูปแบบที่คาดหวัง (เป้าหมายระยะกลาง) 
    โครงสร้างการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศในระยะกลาง จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลตลาดไฟฟ้าของประเทศไทย 

(Market Operator: MO) ท างานร่วมกันกับผู้ดูแลระบบไฟฟ้า (SO) (อาจแยกหน่วยงานหรือเป็นหน่วยงานเดียวกันขึ้นกับแนวทาง 
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย) ในการบริหารจัดการและควบคุมการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้า 
นอกประเทศ (โดยเปรียบเทียบต้นทุนกับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ) และพิจารณาว่าจะมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเหลือ (Excess capacity)  
จากการให้บริการไฟฟ้าภายในประเทศที่สามารถส่งออกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าในต่างประเทศที่ได้มีการเสนอซื้อ 
หรือไม่อย่างไร ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยฝ่ายก าหนดนโยบายอันได้แก่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
ผ่านทาง คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน และภายใต้การก ากับดูแลผลกระทบที่เกิดกับตลาดไฟฟ้าในประเทศโดย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และ 
การก ากับดูแลการถ่ายโอนสิทธิของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RECs) โดยหน่วยงานก ากับดูแลกลไกรับรองการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน (หน่วยงาน RECs) โดยเปิดให้ประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy)  
ได้ใน 3 ลักษณะ คือ           
  1) การซื้อขายในรูปแบบสัญญาทวิภาคี (Bilateral) ที่เป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้มีลักษณะเป็นสัญญาระยะสั้น 
(Short term) ผ่านตลาดล่วงหน้า (Forward market)        
  2) การซื้อขายผ่านตลาดกลางขายส่งไฟฟ้า (Auction) ของประเทศไทยที่คาดว่าจะถูกพัฒนาขึ้นในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว เพื่อซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าแบบวันต่อวัน (Day ahead) และซื้อขายการรักษาสมดุลระบบไฟฟ้า (Balancing)  
  3) การซื้อขายในรูปแบบสัญญาทวิภาคีตามข้อตกลง (MOU) ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเง่ือนไขของตลาด โดย 
อาจมีลักษณะเป็นระยะยาว (Long term) หรือเป็นการซื้อขายแบบไม่ก าหนดปริมาณ (Non-firm) เพื่อใช้รองรับเป้าหมาย 
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ          
    ซึ่งการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy) นี้จะแยกส่วนจากอัตราค่าบริหารในการขนส่งไฟฟ้า (Wheeling charge) 
ของผู้ดูแลระบบส่งไฟฟ้า (EGAT) และผู้ดูแลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (PEA) ยกเว้นในกรณีการซื้อขายตามข้อตกลง (MOU) 

 

โครงสร้างการซื้อขายและแลกเปลีย่นไฟฟ้าระหว่างประเทศทีเ่หมาะสมกับประเทศไทยทีค่าดหวัง (เป้าหมายระยะกลาง) 
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4.3 การพัฒนาในอนาคต (เป้าหมายระยะยาว) 
   หากพิจารณาจากสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วควรมุ่งเป้าไปที่การขยับขึ้นเป็น “ผู้บริหารจัดการตลาดไฟฟ้าในอนุ

ภูมิภาคอาเซียนฝั่งเหนือ (ASEAN Sub-region A)” อันประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยใช้ตลาดไฟฟ้า 
ระหว่างประเทศของประเทศไทยเป็นต้นแบบในการผลักดันให้เกิดความต้องในการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกิน (Excess capacity)  
ในตลาดแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศในประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม แล้วเชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้น 
เข้าด้วยกันกับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศของประเทศไทยเพื่อซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกินผ่าน Platform การซื้อขาย
ไฟฟ้าของประเทศไทย พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการยกระดับการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างกันใน Sub-region A ซึ่งแม้ว่าแผนงาน
ในการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านไฟฟ้าใน ตามแผนงาน ASEAN Power Grid ภายใต้ ASEAN Vision 2020 จะมีความคืบหน้าพอสมควร 
แต่ก็พบว่ายังขาดความคืบหน้าในการบูรณาการข้อก าหนดกฎระเบียบที่จะใช้ร่วมกัน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะอาศัย
ความส าเร็จในการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าระหว่างประเทศส าหรับซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในการผลักดันข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดไฟฟ้าในพื้นที่ Sub-region A (รวมถึง GMS) ให้สอดคล้องและเอื้ออ านวยกับตลาดไฟฟ้าระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทย เพื่อสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าในระดับนานาชาต ิ

รูปแบบการซื้อขายและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต (เป้าหมายระยะยาว) 
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รายงานผลการศกึษาแนวทางการพฒันาการผลติและการใชไ้ฮโดรเจนเพือ่สง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีน 

สนพ. ได้ด าเนินโครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  

เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงาน ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยมีสรุปผลการศึกษา ดังนี ้

 
1. ศักยภาพการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในประเทศไทย        
 1.1 ศักยภาพด้านการผลิต          
 1) ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากเช้ือเพลิงฟอสซิล       
  ในการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนา
โรงไฟฟ้าใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ใช้ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าเดิมที่ใช้ถ่านหินจะทยอยสิ้นสุดการใช้งานโดยไม่มีการต่ออายุ  
จากผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2613 ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการรีฟอร์มิ่ง 
แบบมีการดักจับคาร์บอนที่ประสิทธิภาพการผลิต 72% นี้ โดยสามารถผลิตไฮโดรเจนตั้งแต่ 6.55-9.43 Mtoe ในขณะที่แบบที่ไม่มี 
การดักจับคาร์บอนที่ประสิทธิภาพการผลิต 76.20% จะสามารถผลิตไฮโดรเจนตั้งแต่ 6.94-9.99 Mtoe ตามล าดับ  
 2) ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียน       
  การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนครอบคลุมพลังงานหมุนเวียนในกลุ่มพลังงาน
แสงอาทิตย์  ชีวมวล ลม และน้ า  โดยใช้ เทคโนโลยีอิ เล็คทรอไลซิสส าหรับการผลิตไฮโดรเจน ซึ่ ง ไฮโดรเจนที่ผลิตได ้
จากกระบวนการนี้จัดเป็นไฮโดรเจนสีเขียว ซึ่งศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์  ชีวมวล ลม และน้ า ตามล าดับ         
  ในปี พ.ศ. 2561-2613 คาดการณ์ว่าศักยภาพการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการรีฟอร์มิ่งแบบมีการ  
ดักจับคาร์บอนจะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ ตั้งแต่ 6.55-9.43 Mtoe ซึ่งเมื่อรวมกับการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ 38.51 Mtoe  
จะท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตทั้งหมด 45.06-47.94 Mtoe ในขณะที่แบบไม่มีการดักจับคาร์บอนจะมีประสิทธิภาพการผลิต
ไฮโดรเจนตั้งแต่ 6.94-9.99 Mtoe ตามล าดับ ซึ่งเมื่อรวมกับการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ 38.51 Mtoe จะท าให้ประเทศไทย 
มีศักยภาพการผลิตทั้งหมด 45.45-48.50 Mtoe 

  

2.2 ศักยภาพการใช้งาน          
 1) การใช้งานในภาคพลังงานไฟฟ้า         
  ความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานไฟฟ้า มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นการน าไฮโดรเจน  
มาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถใช้เชื้อเพลิงตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป (co-firing power plant) และรูปแบบที่ 2 คือ                            
การน าไฮโดรเจนมาผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง โดยการพิจารณาที่จะน าไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคพลังงานไฟฟ้า 
นั้น ควรค านึงถึงชนิดของเชื้อเพลิงที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกทดแทน ทั้งนี้ เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในโรงไฟฟ้าประเภท co-firing power 
plant ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งจะพิจารณา เฉพาะการน าไฮโดรเจนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงผสมกับก๊าซธรรมชาติและ 
ก๊าซธรรมชาติเหลวในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักของประเทศ ในสัดส่วนร้อยละ 5 – 10 – 15 - 20 โดยปริมาตร ผ่านระบบท่อ 
ก๊าซธรรมชาติ  

รูปแบบที่ 1 การน าไฮโดรเจนมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถใช้เชื้อเพลิง 

ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป (co-firing power plant) 
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รูปแบบที่ 2 การน าไฮโดรเจนมาผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิงในฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้อาจใช้งานบางส่วนและส่วนที่เหลือจะถูกส่งเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า (PV+HESS) 

 ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบท่ี 1 การน าไฮโดรเจนมาเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถใช้เช้ือเพลิงตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไป (co-firing power plant) ท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.74 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 
(PDP2018 rev1) ในปี ค.ศ. 2037 ซึ่งจะท าให้ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้าลดลงจนถึงระดับเป้าหมาย  
ที่สามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon neutrality ภายในปี พ.ศ. 2070 โดยคาดว่าหากเทคโนโลยีในอนาคตมีการพัฒนาและมีการพัฒนา
กลไกซื้อขายคาร์บอนในวงกว้าง รูปแบบธุรกิจดังกล่าวน่าจะมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่ รูปแบบที่ 2 การน า
ไฮโดรเจนมาผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิงในฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจใช้งานบางส่วนและส่วนที่เหลือจะถูกส่งเข้า         
สู่โครงข่ายไฟฟ้า (PV+HESS) พบว่ายังมีต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีแบตเตอรี่แบบลิเทียม  
ในการกักเก็บพลังงาน (PV+ESS) อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น รูปแบบที่ 1 การน าไฮโดรเจนมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถ
ใช้เชื้อเพลิงตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป (co-firing power plant) มีความเป็นไปได้ส าหรับการผลักดันให้เกิดการใช้ไฮโดรเจนส าหรับ 
ภาคพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยบนพื้นฐานของข้อมูลคาดการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีในอนาคตหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้สามารถน ารูปแบบที่ 2 การน าไฮโดรเจนมาผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิง มาใช ้
ในภาคพลังงานไฟฟ้าได้ นอกจากการวิเคราะห์ต้นทุนที่น่าจะเกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการแล้ว ยังต้องครอบคลุมการจัดเตรียมแนวทาง
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าด้วย จึงจะสามารถส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน 
ในภาคพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขั้นตอนการวิเคราะห์การใช้ไฮโดรเจนใน ภาคพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการใช้งานไฮโดรเจนที่
เป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย  

2) การใช้ในเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 

  การใช้งานในเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรมเป็นการน าไฮโดรเจนมาผสมกับก๊าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงให้
ความร้อนในระบบเผาไหม้หม้อไอน้ า (boiler) ของโรงงานอุตสาหกรรม ในสัดส่วนร้อยละ 5 – 10 – 15 - 20 โดยปริมาตร ผ่านระบบ
ท่อก๊าซธรรมชาติ โดยทั่วไปราคาไฮโดรเจนมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าราคาเชื้อเพลิงอื่น ๆ การน าไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทน
เชื้อเพลิงอื่นจึงอาจยังไม่สร้างแรงจูงใจด้านราคาให้กับผูป้ระกอบการ แต่อาจสร้างแรงจูงใจในประเด็นการเพิ่มสดัสว่นเชื้อเพลิงที่เปน็มติร
ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ในภาคความร้อนในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น จะเน้นไปที่การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเดิมที่โรงงาน
อุตสาหกรรมใช้อยู่ในปัจจุบัน   
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หมายเหตุ:  

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกแนวท่อกา๊ซ การขนส่งก๊าซไฮโดรเจนแยกจากก๊าซธรรมชาติจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการทั้งตน้ทุนค่าขนส่ง และต้นทุนการจดัตั้ง

ระบบกักเก็บและแปลงเป็นก๊าซ (storage & regasification) ซึ่งเม่ือน ามาพิจารณารวมกับต้นทนุเน้ือก๊าซไฮโดรเจนแล้ว จะเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการมากเกินไป 

จึงไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน 

รูปแบบการน าไฮโดรเจนมาใช้ในความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการใช้เช้ือเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติในโรงงานที่ตั้งอยู่บนแนวท่อก๊าซฯ  
ซึ่งเดิมใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่นั้น จะไม่มีความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ทางเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชือ้เพลิง
เดิมนั้นที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงใหม่ อีกทั้งมีอัตราการปลดปล่อยมลพิษไม่แตกต่างจากเชื้อเพลิงใหม่มากนั้น แต่เมื่อน าเชื้อเพลิงผสม
ระหว่างไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติไปใช้ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากแนวท่อก๊าซฯ ซึ่งเดิมใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ
น้ ามนัเตาอยูน่ัน้ จะเกดิความคุม้คา่ทัง้ดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน อีกท้ังยังใช้ระยะเวลาในการคืนทุนไม่นาน (ระหว่าง 2.52 – 3.04 ปี) 
จึงกล่าวได้ว่าเชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ ามันเตาเป็นทางเลือก 
ที่ดีส าหรับการใช้ไฮโดรเจนส าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

3) การใช้ในภาคขนส่ง 

เป็นรูปแบบท่ีมีการน าไฮโดรเจนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้โดยตรงส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบใช้ไฮโดรเจน (HICEV) 
หรือใช้กับยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าส าหรับการขับเคลื่อน (FCEV) โดยในการศึกษาได้
พิ จ า รณา เ ฉพาะรู ปแบบ  FCEV เ ป็ นหลั ก  เนื่ อ ง จ าก เมื่ อพิ จ า รณาความ เป็ น ไ ป ได้ ในก ารน า เ ทค โน โ ลยี ม า ใ ช้ ง าน 
ในอนาคตแล้ว และมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต ์ในรูปแบบ FCEV ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงจะวิเคราะห์ต้นทุนของการใช้
ไฮโดรเจนในภาคขนส่งเปรียบเทียบกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยจะวิเคราะห์บนพื้นฐานของต้นทุนต่อหน่วยระยะการเดินทางหรือต้นทุน
ต่อหน่วยพลังงานของรถยนต์ทั้งสองประเภท นอกจากนั้น จะวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมหากต้องการส่งเสริมให้เกิดการใช้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนในภาคขนส่ง  ผลการวิ เคราะห์  พบว่า FCEV มีต้นทุนการซื้อรถสูงกว่ารถ BEV ประมาณร้อยละ 20 มีต้นทุน 
ค่าเชื้อเพลิงสูงกว่า BEV ถึงประมาณ 3 และ 8 เท่า จากการใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ( gray, blue, brown) และ
พลังงานหมุนเวียน (green) ตามล าดับ ในขณะที่ต้นทุนการซ่อมบ ารุงไม่ไดแ้ตกต่างกันมากนัก อาจกล่าวได้ว่า FCEV ไม่มีความคุ้มค่าเมือ่
เปรียบเทียบกับการใช้ BEV อย่างไรก็ดีหากมีเง่ือนไขของการใช้มูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการลดคาร์บอนผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น ตลาดซื้อขาย
คาร์บอน หรือการเก็บภาษีคาร์บอน อาจท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานและภาคขนส่ง พบว่าในช่วงแรก (พ.ศ. 2569  
- 2573) คาดว่าจะยังมีศักยภาพการใช้ไฮโดรเจนไม่มากนัก ต่อมาในช่วงที่สอง (พ.ศ. 2574 -2583) คาดว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญอันเป็นผลจากการผสมไฮโดรเจนที่สัดส่วนร้อยละ 5 โดยปริมาตรผ่านระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และเริ่มมีปริมาณ
การใช้เพิ่มมากขึ้นในภาคขนส่งจากส่วนแบ่งตลาดของยานยนต์ FCEV ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มรถบรรทุก โดยมีศักยภาพในการใช้ไฮโดรเจน 
รวม 0.60-0.74 Mtoe และคาดว่าจะมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2613 ท่ีมีการผสมไฮโดรเจนในสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น  
ในระบบท่อก๊าซธรรมชาติเป็นร้อยละ 10-20 โดยปริมาตร รวมถึงศักยภาพของยานยนต์ FCEV ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปี 
สุดท้ายในปี พ.ศ. 2604-2613 มีการผสมไฮโดรเจนสูงสุดที่สัดส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร คาดว่าจะมีศักยภาพการใช้ไฮโดรเจนส าหรับ
การใช้ในการผลิตไฟฟ้า การใช้เชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในยานยนต์รวม 2.80-2.91 Mtoe 
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4) การผลิตไฮโดรเจนเพื่อเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า การกกัเก็บพลังงาน เพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 

การประเมินศักยภาพดังกล่าวอยู่บนหลักการของการเปลีย่นไฟฟ้าส่วนเกินจากแหล่งพลังงานหมนุเวียน ให้เป็นก๊าซไฮโดรเจน
หรือก๊าซมีเทน เพื่อน าไปใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้า รองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน ส าหรับประเทศไทยมีความเป็นไปได้ 2 แนวทาง ได้แก ่

แนวทางที่ 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินมาผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อกักเก็บพลังงาน โดยสามารถเปลี่ยน  
เป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งได้โดยผ่านเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมร้อยละ 40-60 และจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบ 
สายส่งไฟฟ้าได้  

แนวทางที่ 2 การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินมาผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพื่อฉีดลงท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเช้ือเพลิงผสม
ส าหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม เกิดข้อจ ากัดในการขนส่งไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งมักกระจาย
ตัวในพื้นท่ีต่างๆ ระยะทางที่ไกลจากระบบโครงข่ายท่อจะท าให้จ าเป็นต้องมีการขนส่งไฮโดรเจนในรูปของก๊าซอัดความดันทางถนนซึ่ง 
จะท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวทางที่ 2 เป็นมีความเป็นไปได้น้อยกว่าแนวทางที่ 1 

2. ตลาดและกลุม่เปา้หมายส าหรบัประเทศไทย 

จากการประเมินรูปแบบการใช้และการผลิต ศักยภาพ และความคุ้มค่าของการใช้งานไฮโดรเจนในลักษณะต่าง ๆ โดย
พิจารณาร่วมกับทางเลือกอื่น ๆ พบว่าประเทศไทยควรจะมีการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 โดยตลาดและกลุ่มเป้าหมายส าหรับการส่งเสริม
การใช้ไฮโดรเจนนั้น คือ กลุ่มโรงไฟฟ้า การใช้เชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในภาคขนส่งเป็นหลัก ซึ่งสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายส าหรับการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก ่

ระยะสั้น (ปี ค.ศ. 2020-2030) การพัฒนาตลาดจึงเป็นลักษณะของการพัฒนาโครงการน าร่อง (Pilot project) เพื่อ
ทดสอบการใช้งานจริง   
 ระยะกลาง (ปี ค.ศ. 2031-2040) เป็นช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาตลาดผู้ใช้ไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก
จะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่สามารถใช้เชื้อเพลิงตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผ่านระบบท่อก๊าซฯ ท่ีมีการผสมไฮโดรเจนในระดับประมาณร้อยละ 
5 รวมถึงกลุ่มการใช้ไฮโดรเจนส าหรบัการใช้เชิงความร้อนเพื่อทดแทนน้ ามันเตาและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
แนวโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ตลาดผู้ใช้ในภาคขนส่งโดยเฉพาะ FCEV จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและอยู่ในวงจ ากัด (niche 
market) เฉพาะในกลุ่มของรถบรรทุก (heavy duty vehicle) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในช่วงการขยายตัวอย่างก้าว
กระโดดของตลาดยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (BEV / PHEV) โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ขนาดเล็ก และจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า  
ในขณะที่กลุ่มรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าอาจยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน  

 

ศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานและภาคขนส่ง 
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ระยะยาว (ปี ค.ศ. 2041-2070) เป็นการต่อยอดการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทท่ีสามารถใช้เช้ือเพลิงตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป 
ผ่านระบบท่อก๊าซฯจะมีการผสมไฮโดรเจนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-20 อย่างไรก็ดีในระยะยาวหากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีในการขนส่งเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ก็อาจท าให้มีรูปแบบการขนส่ง
ไฮโดรเจนในลักษณะอื่น ๆ เข้ามามากขึ้น ส่วนตลาดผู้ใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็น 
กลุ่มยานยนต์ขนาดเล็ก (LDV) และอาจมีตลาดใหม่ในกลุ่มยานยนต์ Heavy-duty ซึ่งเป็นตลาดที่ยานยนต์พลังงานยังมีข้อจ ากัด 
ในการใช้งาน อาจเป็นโอกาสส าหรับยานยนต์ FCEV ในกลุ่มดังกล่าวในอนาคต 

 

3. แนวทางสง่เสรมิไฮโดรเจนส าหรบัประเทศไทย 

แนวทางการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังส่งผลเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจจากธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น การยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของชุมชนโดยรอบ ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิง 
ที่ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดมิ ดังนั้น ข้อเสนอแนะในมาตรการต่างๆ จึงเป็นการส่งสัญญาณให้ผูป้ระกอบการทั้งผู้จัดหาเชื้อเพลิงและ
ผู้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทาง 
การส่งเสริมได้ ดังนี ้            

แนวทางที่ 1 พัฒนาตลาดและสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ใช้ ซึ่งจะ สร้างโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ๆ ลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ภาครัฐต้องมีการให้การสนับสนุนเงินทุนในช่วงแรก ภายใต้
แนวทางที่ 1 ได้มีมาตรการส าหรับการด าเนินการไว้ ดังนี ้        
   มาตรการที่ 1.1 สนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนส าหรับกลุ่มผู้ใช้    
   มาตรการที่ 1.2 พัฒนากลไกราคาที่มีการพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
   มาตรการที่ 1.3 พัฒนาโครงการน าร่อง       
  แนวทางที่ 2 สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศและส่งเสริมการวิจจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
สร้างโอกาส สร้างแรงจูงใจ เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมไฮโดรเจน ทั้งนี้ ภาครัฐต้องมีการให้การสนับสนุนเงินทุนใน
ช่วงแรก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใต้แนวทางที่ 2 ได้มีมาตรการส าหรับการด าเนินการไว้ ดังนี ้

  มาตรการที่ 2.1 สนับสนุนดา้นการเงิน การลงทุนส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ   
 มาตรการที่ 2.2 พัฒนาตลาดและกลไกการซื้อขายคาร์บอน     
 มาตรการที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนารูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยี    

  แนวทางที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อลดภาระและเพิม่ศักยภาพในการประกอบธุรกิจภาคเอกชน และเพิ่มความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ ท้ังนี้ ภาครัฐต้องมีการให้การสนับสนุนเงนิทุนในช่วงแรก ภายใต้แนวทางที่ 3 ได้มีมาตรการส าหรับ 
การด าเนินการไว้ ดังนี ้           
  มาตรการที่ 3.1 พัฒนาโครงข่ายระบบท่อส าหรับเชื้อเพลิงผสม     
  มาตรการที่ 3.2 พัฒนาระบบจัดเก็บ ขนส่ง และสถานเีติมไฮโดรเจน     
  มาตรการที่ 3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Green Hydrogen  

  แนวทางที่ 4 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ เกิด
มาตรฐานในการประกอบกิจการ ภายใต้แนวทางที่ 4 ได้มีมาตรการส าหรับการด าเนินการไว้ ดังนี ้    
  มาตรการที่ 4.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐาน 
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รายงานผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานด้านสมารท์กรดิของประเทศไทยในป ี2564 

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติในเชิงรูปธรรมในระยะสั้น 
ครอบคลุมช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็นระยะการพัฒนาโครงการน าร่องเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุ้มค่าของ
การลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี และน าผลที่ได้จากการศึกษา ทดสอบ และวิจัย มาใช้ในการพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม             
ถึงการน าไปใช้พัฒนาจริงในระยะต่อไป โดยมผีลการด าเนนิงานของแผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นสมารท์กรดิของประเทศไทยใน 
ระยะสัน้ผา่นการด าเนนิงานผา่น 3 เสาหลกั ดังนี ้

 

เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน     
มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี ้

EPPO-04 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหาร
จัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการ
ตอบสนองดา้นโหลดบนสมารท์กรดิ 

- สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

EGAT-01 การจัดตั้งศูนย์สั่งการการด าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลด (DRCC) 

- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบการใช้งานของ
กระบวนการตอบสนองด้านโหลด รวมถึงการก าหนดรูปแบบ          
การเช่ือมโยงข้อมลู โปรโตคอล ประเภท โครงสร้างการจดัเก็บของ
ข้อมูลที่เช่ือมโยงระหว่าง DRCC และ LA 
- กฟผ. ได้ก าหนดคุณสมบตัิทางเทคนิคของระบบ DRMS ซึ่งเป็น
ระบบท่ีจะติดตั้งใน DRCC รวมถึงพัฒนาเว็บไซตส์ าหรับ DRCC  
เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ DRCC และ LA  
แล้วเสร็จ  
- กฟผ. ได้ด าเนินการเตรยีมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของ         
การไฟฟ้า ท้ัง 3 แห่ง ท้ัง DRCC และ LA แล้วเสร็จในปี 2564              
เพื่อใช้ส าหรับด าเนินโครงการน ารอ่ง DR ในระยะต่อไป 

MEA-01 โครงการน าร่องระบบบริหารจัดการ พลังงานใน
อาคารที่ท าการ การไฟฟ้านครหลวงซึ่งต่อเช่ือม
กับระบบสมาร์ทกริด 

- กฟน. ได้ว่าจ้าง สวทช. เพื่อศึกษาการน า BEMS มาใช้งาน  
ณ อาคารที่ท าการ กฟน. เขตราษฎร์บูรณะ โดยศึกษาการท าโมเดล
ต้นแบบควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยโปรโตคอล OpenADR  
โดยเป็นการบูรณาการ กับโครงการ Smart District Phase I ที่ได้
ด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
- ปัจจุบันเสรจ็สิ้นโครงการ โดยทีป่รึกษา (สวทช.) ได้ท าการพัฒนา
อุปกรณ์ Gateway ที่รองรับมาตรการ Demand Response            
ตามโปรโตคอล OpenADR 2.0b และท าการทดสอบ Demand  
Response โดยการควบคมุอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
แบบรวมศูนย์ 5 เครื่อง แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 
- กฟน. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายไปยัง
อาคารอื่น ๆ ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย การไฟฟ้านคร
หลวงเขตยานนาวา และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน เป็นตน้ 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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MEA-02 โครงการน ารอ่งการตอบสนองด้านโหลด 
และกลไกราคาในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล 

- กฟน. ลงนามสัญญากับผูร้ับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
โดยได้ด าเนินการทดสอบ Factory Acceptance Test และย้าย 
Hardware/Server มาที่ กฟน. แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ 
ระบบ Software LAMS โดยคาดว่าจะไดร้ับระบบ Demand  
Response ภายในปี 2565 

- ทั้งนี้ กระบวนงานของระบบ Load Aggregator Management 
System (LAMS) ประกอบด้วย 
      การสมัคร/ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 
      การแจ้งเตือนการเข้าร่วมโครงการ 
      การด าเนินการ DR 4 มาตรการ (CPP, IR, EDRP, CPP, DLC )   
      การส่งรายงานผลการด าเนินการให้ DRCC 
      การคิดค่าชดเชย/ค่าปรับ กฟน. และ กฟผ. 

PEA-01 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 
1 (ส่วนของ DR) 

- กฟภ. อยู่ระหว่างขออนุมัติกรอบวงเงินตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พ.ศ. 2561-2580 

PEA-01-1 โครงการน าร่องระบบการบริหารจดัการการ
ตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบ
บริหารจดัการพลังงานแบบอัตโนมัติ  
(Automated Demand Response) 

- กฟภ. ได้รับคดัเลือกจาก กกพ. ให้โครงการน าร่องระบบบริหาร
จัดการการตอบสนองด้านความตอ้งการไฟฟ้าและระบบบริหาร 
จัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ (Automated Demand Response) 
เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) 
- กฟภ. ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมี 
การติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน และการทดสอบการ
เชื่อมโยงระหวา่ง DRCC และ Load Aggregator Management 
System 

PEA-01-2 โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้
รวบรวมโหลดและจัดสรรโหลด                        
(Load Aggregator) 

- กฟภ. ได้ด าเนินการศึกษาเพื่อสรา้งรูปแบบธุรกิจของ กฟภ.  
ในการด าเนินธุรกจิ Load Aggregator แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 

PEA-04 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ           
(Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

- งานกลุ่มที่ 1 ติดตั้ง Smart Meter ไปแล้วจ านวน 109,506 
เครื่อง และจะด าเนินการตดิตั้งครบจ านวน 116,308 เครื่อง โดยมี
การขยายระยะเวลาด าเนินงานเนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์
การ 
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 
- งานกลุ่มที่ 2 ได้ด าเนินการตดิตั้งและทดสอบระบบสถานไีฟฟ้า
อัตโนมัตติาม IEC61850 และระบบ Non Operation Data  

PEA-05 โครงการติดตั้งระบบมเิตอร์อัจฉรยิะ (AMI) 
ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ ่

- ครม. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
ปัจจุบันอยู่ระหวา่งประชาพิจารณ ์

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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ERC-02 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส าหรับ 
การตอบสนองด้านโหลดและการจัดการ 
พลังงานบนสมาร์ทกริด 

- ปี 2559 ส านักงาน กกพ. ร่วมกับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ได้ท าการศึกษาโครงการพัฒนา DR ของประเทศไทย 
- ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการระบบบรหิารจัดการการตอบสนองด้าน
ความต้องการไฟฟ้า และระบบบรหิารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ 
(Automated Demand Response) ด าเนินการโดย กฟภ. 
- สนพ. ได้รับเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ได้ด าเนิน
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนอง
ด้านโหลดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  

เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน                      

มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี ้

EGAT-02, 
EGAT-03 

โครงการศึกษาการพยากรณ ์
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

  

- กฟผ. ได้พัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์และลม) ประเภท SPP ครบทุกแห่ง
แล้ว (จ านวน 29 โรงไฟฟ้า) รวมถงึได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติของค่าพยากรณ์ และศึกษาน าร่องการพยากรณ์ข้อมลู
อากาศ ส าหรับใช้ในการพยากรณก์ารผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังได้จัดท า Web Application 
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ RE Forecast สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
- กฟผ. ได้ด าเนินการจดัตั้งศูนยส์ั่งการการด าเนินการตอบสนอง 
ด้านโหลดแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยได้ด าเนินการ ได้แก ่
(1) ร่วมกับการไฟฟ้าฝา่ยจ าหนา่ยก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยง
ระหว่าง DRCC และ LA ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ 
มาตรการ DR  
(2) ได้ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ DRCC แล้ว  
(3) กฟผ. ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ทดสอบการเช่ือมโยง
เบื้องต้นส าหรับ DR แล้ว 
- ในระยะต่อไปจะด าเนินการได้แก่  
(1) การทดสอบ Operation Test ตามมาตรการ DR                   
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ตาม Use Case  
(2) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และ  
(3) เตรียมความพร้อมสู่การใช้งานในโครงการน าร่อง 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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ERC-03 - ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยไดร้ายงานต่อที่ประชุมอนุกรรมการฯ 
ครั้งท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 9) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อสรุป
ดังนี ้

ได้ด าเนินการสอดคล้องกับผลการศึกษาแลว้ 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  

เสาหลกัที ่3 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน       

มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี ้

EPPO-05 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกรดิ 
พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

- สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

EGAT-04 โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานในระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. 

- การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ด าเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2564 ส าหรับอ าเภอชัยบาดาลคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือน มีนาคม 2565 

EGAT-05 โครงการพัฒนาโครงการน าร่องสมาร์ทกรดิที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

- กฟผ. ได้ปรับแผนและระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นระหว่าง  
พ.ศ. 2562–2565 (4 ปี) 
- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างลงพื้นที่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี และคาดว่าโครงการแล้วเสร็จภายใน 
เดือนธันวาคม 2565 
- ผลการด าเนนิงานและความกา้วหนา้ของโครงการฯ แบง่ออกเปน็ 4 ดา้น 
ดงันี ้
  งานด้าน Smart Energy ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกะวตัต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System (BESS)) ขนาด  
4 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าตามพิกัดได้นาน 15 นาท ี
          o จดัซือ้ทีด่นิเพือ่กอ่สรา้งโครงการฯ จ านวน 40 ไร ่1 งาน  
9 ตารางวา ด าเนินการปรับพ้ืนท่ีและจัดท ารั้วแล้วเสร็จ 
          o จดัซือ้จดัจ้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และ BESS  
ครั้งท่ี 2 อยู่ระหว่างปรับปรุง 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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    งานด้าน Smart System ประกอบด้วย ระบบบริหารจดั
การพลังงาน เพื่อท าการเช่ือมโยงระบบควบคุมและสั่งการการ
ระหว่างโรงไฟฟ้าในพื้นที่โครงการและระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค รวมถึงระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
          o ส ารวจหน้างานร่วมกับเขื่อนแม่สะงาและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อเตรยีมสถานท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบบริหาร 
จัดการพลังงาน 
  งานด้าน Smart City ประกอบด้วย รถบัสไฟฟ้าและสถานีประจุ
แบตเตอรี่ ระบบจดัการพลังงานในอาคารและระบบแสดงผลข้อมลู
พลังงานต่อสาธารณชน 
          o อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา มีแผนงานจะ
ขายเอกสารประกวดราคารถบัสไฟฟ้าและระบบประจุแบตเตอรี่ 
พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2565 และมีแผนงาน 
จะขายเอกสารประกวดราคาระบบจัดการพลังงานในอาคารและ 
ป้ายแสดงข้อมลู มกราคม 2564 แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2565 
          o ท าการทดสอบรถบสัไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจริง เพื่อเก็บข้อมูล
ส าหรับใช้ระบุข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
   งานด้าน Smart Learning ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู ้
          o งานออกแบบอาคารและแล้วเสร็จ อยูร่ะหว่างจดัเตรียม
เอกสารประกวดราคา มีแผนงานจะขายเอกสารประกวดราคา  
พฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2565 
          o ร่วมประชุมกับส่วนราชการและผู้น าชุมชนเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการก าหนดรูปแบบของอาคารและภูมิ 
สถาปัตย์ของศูนย์เรียนรู้ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

MEA-03 โครงการน าร่องระบบไมโครกรดิของ กฟน. 

  

- กฟน. ลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2563 ท้ังนี้ ความคืบหน้าในการด าเนินงานมีดังนี ้
          o คู่สัญญาฯ ไดด้ าเนินการส่งแบบและเอกสารแบบงาน
ปรับปรุง/ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดอุปกรณ์และประวัติ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุมงาน ให้ กฟน. พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือยืนยันว่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จดัหามานั้นเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
          o คู่สัญญาฯ ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีส าหรับงานปรับปรุง 
Solar PV และ Diesel Generator 
- ประชุมติดตามงานและพิจารณาแบบงานปรับปรุง/ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพร้อมรายละเอียดอุปกรณ์และพิจารณาประวัติวศิวกรไฟฟ้า 
ควบคุมงาน เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 
- คาดว่าจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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PEA-02 

PEA-03-1 

PEA-03-2 

PEA-06 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  

แผนอ านวยการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น          

มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี ้  

EPPO-01 งบประมาณด าเนินการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ (เพื่อบริหารและการจดัท าแผนการ
ขับเคลื่อนระยะปานกลาง) 

  

- สนพ. ได้ตดิตามโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทยในระยะสั้น                
พ.ศ. 2561 และ 2562 แล้วเสร็จ 
- สนพ. ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของปี 
2563-2564 และการด าเนินโครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทย ระยะปานกลาง              
พ.ศ. 2565-2574 (แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง) แล้วเสร็จ
เดือนตุลาคม 2564 

EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) 

- สนพ. ได้ด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ เดือนมกราคม 2564 

EPPO-03 การเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนิน
โครงการน าร่องร่วมทุนภาครัฐ ภาคเอกชน 

- สนพ. ได้ด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ เดือนกรกฎาคม 2563 

EPPO-06 วจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีมารท์กรดิ 
เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 

- ปัจจุบัน สนพ. ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนวิจัยการพัฒนางานวิจยั
เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดงันี้ 
          o เพื่อจัดท าแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกรดิในประเทศไทย 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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            o เกิดการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสรมิการวิจัยที่ประเทศมศีักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองได้  
          o เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวตักรรม 
เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศ           
          o สามารถต่อยอดให้เกิดพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริดในประเทศในสดัส่วนท่ีเพิม่ขึ้นท้ังนี้  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564  

EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมารท์กริด ของ
หน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ 

- ปัจจุบัน สนพ. ได้ด าเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ท 
กริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ ในช่วงปี 2563-2564 โดย
การจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้บุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนท่ีสนใจ ภายใต้โครงการพัฒนา
แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 
- โดยในปี 2563 สนพ. ได้ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ 
ด้านสมาร์ทกรดิ 3 หัวข้อ รวมจ านวน 5 ครั้ง 

          o “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้าน Microgrid และ 
Prosumer” จ านวน 2 ครั้ง            
          o “รูปแบบธุรกิจและการด าเนินการด้านระบบกักเก็บ
พลังงาน (ESS)” จ านวน 2 ครั้ง           
          o “กฎหมายดิจิทลักับการพัฒนาและด าเนินการด้าน
สมาร์ทกริด” จ านวน 1 ครั้ง 
- โดยในปี 2564 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด 
อีก 7 หัวข้อ รวมจ านวน 15 ครั้ง 

EPPO-08 กิจกรรมสื่อสาร ท าความเข้าใจ และรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด 

- สนพ. ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “สมาร์ทกรดิ (Smart Grid) 
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 
ถึงเดือนมีนาคม 2563 จ านวนท้ังสิ้น 10 ครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และกระจายสู่ต่างจังหวัด โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชลบุร ี

ครัง้ที ่4 วนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่

ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดปทุมธาน ี

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดราชบรุ ี

ครั้งท่ี 8 วันที่ 7 มกราคม 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 9 วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต 

     ครัง้ที ่10 วนัที ่11 มนีาคม 2563 ณ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  
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ERC-01 การศึกษาเพื่อการก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อ
และการท างานร่วมกันได้ (Interoperability) 

- ส านักงาน กกพ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษามาตรฐาน IEEE 1547 
แ ล ะ  IEEE 2 0 3 0  (IEEE Standards for Distributed Energy 
Resources Interconnection and Interoperability with the 
Electricity Grid) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับระบบ Smart Grid ของ
ประเทศไทย 

รหัสอา้งองิ  สถานะการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม  

แผนการด าเนนิงานด้านสมารท์กรดิของหน่วยงานอืน่ๆ 
มคีวามคบืหนา้การด าเนนิงาน ดงันี ้  

ล าดั
บที ่

หน่วยงาน/บริษัท 
เสาหลักที่ 1 เสาหลักที่ 2 เสาหลักที่ 3 แผน

อ านวยการ
สนับสนุน 

SMART 
CITY 

EV 
EMS DR 

RE  

Forecast 
MICROGRID ESS 

หน่วยงานในคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน                 

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน                
2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม                
3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                

หน่วยงานอื่นๆ                 

1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ            
2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย              
3 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)              
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Hive                
5 สถาบันอาคารเขียวไทย              
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง               
9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร               
11 มหาวิทยาลัยพะเยา                
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
13 จังหวัดขอนแก่น                
14 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)               
15 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)                
16 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน)               
17 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                
18 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)               
19 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)                
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รายงานผลการศกึษาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่น ารอ่งการพฒันาธรุกจิการตอบสนองดา้นโหลด 

สนพ. ได้ด าเนินโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด เพื่อให้เกิด 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการตอบสนองด้านโหลด ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 

ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะด าเนินการพัฒนาธุรกิจด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบกึ่งอัตโนมัติ 350 MW                

โดยมสีรปุผลการศกึษา ดงันี ้

1.  โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดท่ีเหมาะสมส าหรับบริบทของประเทศไทย 
ผลศึกษาพบว่า โปรแกรมที่เป็นไปได้ในเบื้องต้นที่สามารถด าเนินการได้แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto) เพื่อน ามาเป็นโครงการ 

น าร่องในเบื้องต้นตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น จ านวน 350 MW ระยะปานกลาง 
และระยะยาว ประกอบดว้ย 3 โปรแกรม คอื Capacity Program, Energy Program และ Emergency Program ท้ังนี ้ส าหรับโปรแกรม
การตอบสนองด้านโหลดในตลาดค้าปลีกนั้น ทุกโปรแกรมมีความเป็นไปได้ในการจัดท าทั้งหมด อาจมีเพียงโปรแกรมการควบคุมโหลด
โดยตรง (Direct Load Control) ที่ต้องการความพร้อมด้านเทคโนโลยีความเป็นอัตโนมัติและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องการงบประมาณ
ในการลงทุน ส าหรับโปรแกรม Intraday Emergency Demand Response และ Intrahour Emergency Demand Response นั้น 
ณ ปัจจุบันทั้ง 3 การไฟฟ้ายังคงไม่พร้อมซึ่งต้องการการเรียนรู้และการปรับตัว โดยอาจจะมีความพร้อมในระยะกลางและระยะยาว
มากกว่า  

Re
tai

l

Time or Price
Based

Incentive
Based

Wh
ole

sa
le

DR Programs

Direct Load
Control

Direct Load
Control

Direct Load
Control

Interruptible
Tariff

RTP

PTR

CPP

TOU

Emergency Program

Intrahour Emergency 
Program

Capacity
Program

Direct Load
Control

RTP

PTR

CPP

TOU

Energy
Program 

Reliability Economic

Interruptible
Tariff

EDRP

Months Day-ahead Day-of < 15 Minutes

Intraday Emergency 
Program

Interruptible
Tariff

โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในมุมของตลาดค้าส่งและค้าปลีกไฟฟ้า 

ที่เป็นไปได้ส าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 
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2. โครงสร้างและรูปแบบการจัดหาแหล่งทรัพยากรการตอบสนองด้านโหลด (DR Resource) 
ในภาพรวมการออกแบบโครงสร้างธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response; DR) ของไทยที่อยู่บนโครงสร้าง

กิจการไฟฟ้าในรูปแบบปัจจุบัน (Enhanced Single Buyer (ESB)) พบว่า การพัฒนารูปแบบธุรกิจ DR ส าหรับประเทศไทย ในระยะสั้น 
- ระยะปานกลาง (Short-Medium term) (1-5 ปี) ควรเป็นการผสมผสานระหว่าง Traditional Utilities Model กับรูปแบบ Load 
Aggregator model หรืออาจเรียกว่า Hybrid Utilities and Load Aggregator Model โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า (System Operation) จะต้องท าให้เกิดความสมดุลของระบบไฟฟ้าโดยท าหน้าที่
เป็น Demand Response Operator (DRO) ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ท าหน้าที่เป็น Load aggregator และหากมีภาคเอกชนท่ีสนใจจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจรูปแบบน้ีก็สามารถท าได้ในระยะต่อไป 
ทั้งนี้เมื่อมีความพร้อมทางด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องมีกระบวนการคัดเลือก Load aggregator ที่มีความพร้อมทั้ง 
ในด้านเทคนิคและการเงิน  

ส าหรับประเทศไทย ท่ีมีโครงสร้างแบบก ากับดูแล (Regulated) และมีการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(PDP) ที่มีการค านึงถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความต้องการไฟฟ้า และได้มีการจัดหาก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองไว้เพื่อรองรับ 
ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้นั้น การจดัหา DR โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (NCC) หรอืศูนยค์วบคมุการตอบสนองดา้นโหลด (DRCC) 
สามารถพจิารณาจดัหาแหลง่ทรพัยากรการตอบสนองด้านโหลด (DR Resource) เข้ามาสนับสนุนการผลติไฟฟ้าไดโ้ดยตรง และก าหนดให้ 
“DR Resource เป็นส่วนหน่ึงของ PDP” ได้ ทั้งนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการจัดหาไฟฟ้า โดยการก าหนดแนว
ทางการจัดหาแหล่งทรัพยากรการตอบสนองด้านโหลด (DR Resource) ส าหรับประเทศไทย ต้องค านึงถึงการออกแบบกลไกการแข่งขัน
และกลไกราคา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการพัฒนาธุรกิจ DR สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ของประเทศในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เข้ามาในระบบได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แนวทาง 
การจัดหา DR Resource ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาตลาดเป็นระยะๆ ไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

2.1 การจัดซื้อความต้องการก าลังผลิตไฟฟ้า (Capacity Demand Purchase) 
2.2 การจัดประมูลความต้องการก าลังผลิตไฟฟ้า (Capacity Demand Auction) 
2.3 การจัดท าตลาดซื้อขายก าลังผลิตไฟฟ้า (Capacity Market) 

โครงสร้างและรูปแบบการจัดหา DR Resource ส าหรับโครงการน าร่อง DR 
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3. การออกแบบโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (DR Program) ในระยะน าร่องและระยะสั้น 
สนพ. ได้ด าเนินการออกแบบโปรแกรม DR ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในปัจจุบันที่สามารถด าเนินการได้แบบ

กึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto DR) ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 -2564  
โดยสามารถแบ่งโปรแกรม DR ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่        
   3.1 โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในระดับค้าส่ง (Wholesale DR) 

 โปรแกรมที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในปัจจุบัน คือ Peak Capacity Demand Response Program ซึ่งเป็น
โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดประเภทแบบล่วงหน้า 1 วัน (Day-ahead DR Program) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้และ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการผลิตไฟฟ้า ส าหรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลต่อไป 
ในอนาคต คือ โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดด้าน Emergency Program แบบ Intraday และ Intrahour ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้
เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองด้านโหลดและการเรียนรู้ต่างๆทั้งในส่วนของการไฟฟ้าและ
ผู้เข้าร่วมโครงการการตอบสนองด้านโหลด 

 ดังนั้น ส าหรับโครงการน าร่อง DR จะเริ่มด าเนินการโปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm คือ “โปรแกรม Peak 
Capacity Demand Response” เพื่อทดแทนการก่อสร้างก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งมีโอกาสการถูกเรียกใช้งานสม่ าเสมอระหว่าง กฟผ. ในฐานะศูนย์  สั่งการ DRCC กับ กฟน. และ กฟภ. ในฐานะ 
ที่เป็นผู้รวบรวมโหลด (LA) โดยก าหนดเป้าหมาย 50 MW ส าหรับโครงการน าร่อง DR  

 

รายละเอียด Peak Capacity Demand Response Program 
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3.2 โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในระดับค้าปลีก (Retail DR) 
 ส าหรับโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในระดับค้าปลีก (Retail DR Programs) จะท าการออกแบบโดยให้มีความ

สอดคล้องกับโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในระดับค้าส่ง (Wholesale DR Program) ซึ่งเรียกว่า “Capacity Programs” โดย
โปรแกรมดงักลา่วเปน็การเรยีกใชง้านรว่มกนัระหวา่ง ผูร้วบรวมโหลด (กฟน. และ กฟภ.) และผู้เข้าร่วมโครงการ (DR Participants) แบ่ง
ออกเป็น 2 โปรแกรมย่อยตามช่วงเวลา ได้แก่ (1) โปรแกรมช่วงบ่าย (Afternoon) ที่มีการเรียกใช้งานระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. 
และ (2) โปรแกรมช่วงหัวค่ า (Evening) มีการเรียกใช้งานระหว่างเวลา 19.30-22.30 น. ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเลือกที่จะเข้า
ร่วมหนึ่งในสองโปรแกรมดังกล่าวได้ โดยจะมีการประเมินผลตอบแทน หรือ ค่าปรับส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการอ้างอิงจาก Customer 
Baseline (CBL) ที่มีการค านวณค่าการใช้ไฟฟ้าภายใน 10 วันย้อนหลัง โดยมีแนวทางการด าเนินงานการตอบสนองด้านโหลดของ
ประเทศไทยในช่วงน าร่องและระยะถัดไปสามารถสรุปได้ ดังนี้  

4. การจ่ายผลตอบแทนการตอบสนองด้านโหลด (DR) และบทปรับ/ลงโทษ (Penalty) 
แนวคิดการด าเนินธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ณ ช่วงเวลาที่มีความต้องการ

ไฟฟ้าสูง (Peak Time) ในอนาคต โดยใช้เทคนิคการตอบสนองด้านโหลดเข้ามาช่วยบริหารจัดการโหลดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

4.1 รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน DR 
4.1.1 คา่ความพร้อมในการลดการใชไ้ฟฟ้า (AP) คอื คา่ตอบแทนแบบคงที ่(Fixed) (หนว่ย: บาท/kW/เดอืน) ประเมิน

จากการน า DR ไปทดแทนการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ 
4.1.2 คา่พลงังานไฟฟ้าทีล่ดได้ (EP) คือ คา่ตอบแทนตามหนว่ยไฟฟา้ทีล่ดการใช้ไฟฟา้จรงิ (หน่วย: บาท/kWh) แปรผัน

ตามตน้ทนุตอ่หนว่ยของโรงไฟฟา้ทีถ่กูทดแทนดว้ยโปรแกรม DR 
4.2 หลักการประเมินผลตอบแทนการตอบสนองด้านโหลด 

4.2.1 การประเมินหาผลตอบแทนค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (AP) 
แนวทางการประเมินหาผลตอบแทนค่า AP ตามสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีก าลังผลิตไฟฟ้า

ส ารองสูงในช่วงปี 2565-2570 น้ัน สามารถพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนโรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นหลังปี 2570 แปลงกลับมา

เป็นเงินปัจจุบันเพื่อเป็นค่าชดเชยให้กับโปรแกรมการ DR ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 เป็นต้นไป ตามกรอบระยะเวลาของโปรแกรมที่ก าหนด   
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กรอบแนวคิดการประเมินผลตอบแทนการตอบสนองด้านโหลด 

โดยใช้หลักการทดแทนโรงไฟฟ้าและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) 

4.2.2 การประเมินหาผลตอบแทนค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีลดได้ (EP) 
การประเมนิผลตอบแทน EP จะพจิารณาจากราคาคา่เช้ือเพลงิ (Fuel Price) และประสทิธภิาพของการผลติไฟฟา้ 

(Heat Rate) สรปุไดด้งัสมการ 

โดย Fuel Price = ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โปรแกรม DR ไปทดแทน (Baht/BTU) 
  Heat Rate = ค่าประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่โปรแกรม DR ไปทดแทน (BTU/kWh) 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจ านวนช่ัวโมงสูงสุดของ Peak Capacity Demand Response Program พบว่า DRCC สามารถ
เรียกใช้งานสูงสุดไปยัง LA ไม่เกิน 216 ช่ัวโมง ส าหรับแนวทางการเรียกใช้งาน Peak Capacity Demand Response Program เพื่อ
วัตถุประสงค์ 2 กรณี คือ เพื่อความเชื่อถือได้ (Reliability) กรณีดังกล่าว ทาง DRCC ต้องรับซื้อการตอบสนองด้านโหลดประมาณ 150 
ชั่วโมงและเพื่อทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อไปทดแทนการเดินโรงไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ตามต้นทุน (Merit Order) โดยสามารถสรุป
ค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นของ Peak Capacity Demand Response Program ดังนี ้

สรุปค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ Peak Capacity Demand Response Program 
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5. การออกแบบโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (DR Program) ในระยะกลาง    
  โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดที่ทางที่ปรึกษาฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสมและสามารถท าได้ในระยะกลาง คือ 
“โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดแบบฉุกเฉินภายในวัน ( Intraday Emergency Demand Response Program)” และ 
โปรแกรมในระยะยาว คือ “โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดแบบฉุกเฉินภายในชั่วโมง ( Intrahour Emergency Demand  
Response Program)” ซึ่งท้ังสองโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดประเภทความเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมความ
มั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การน าโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดแบบฉุกเฉินสามารถงดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle) หรือ โรงไฟฟ้าประเภทกังหันแก๊ส (Gas Turbine) ที่น ามาใช้เป็นโรงไฟฟ้าส ารอง
เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากความรวดเร็ว
ในการเริ่มเดินเครื่องจนกระทั่งขนานเครื่อง ดังนั้น โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดแบบฉุกเฉินจึงมีความคล้ายกับ Peak Capacity 
Demand Response Program ที่น ามาใช้ในการตัดโหลดสูงสุดซึ่งสามารถน ามาใช้เทียบเคียงกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
(Combined Cycle) หรือ โรงไฟฟ้าประเภทกังหันแก๊ส (Gas Turbine) ก็ได้ (ส าหรับการประเมินค่าชดเชย เราใช้โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 
ในการเทียบเคียง) ดังนั้นหากเราจะน าหลักการประเมินค่าชดเชยโดยใช้หลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) โปรแกรม Peak 
Capacity กับ Emergygency จึงมีค่าเท่ากัน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของโปรแกรมนั้นจะแตกต่างกัน โดยเฉพาะยิ่งใน 2 ประเด็น  
คือ “ระยะเวลาในการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Notification Time) และ จ านวนครั้งในการเรียก (Frequency of Call)”  

6. การออกแบบโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด (DR Program) ในระยะยาว    
  ส าหรับโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในระยะยาวนั้น โปรแกรมที่มีความเหมาะสม คือ โปรแกรมบริการเสริมความมั่นคง
ของระบบ (Ancillary Services) ที่ต้องการความเร็วในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
ประกอบด้วยหลายลักษณะ ดังนั้นส าหรับโปรแกรมในฝั่งค้าปลีกที่มีความสอดคล้องกัน คือ โปรแกรมการควบคุมโหลดแบบโดยตรง 
(Direct Load Control: DLC) ที่มีความรวดเร็วในเรียกใช้งาน ดังนั้นโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดที่เหมาะสมในระยะยาว  
คือ “Intrahour Emergency Demand Response” 

7. ผลการพัฒนาแนวทางการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดูแลธรุกจิการตอบสนองด้านโหลด   
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการศกึษาของการเสนอแนะแนวทาง สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดการใช้งานท่ีเป็นรูปธรรมได้จริง จึงได้
แบ่งขอบเขตการด าเนินงานออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย         
     7.1 ระดับฟังก์ชันหน้าท่ีส าหรับผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Power Flow Control) 

 ในการเพิ่มรูปแบบการสั่งการด้านการตอบสนองด้านโหลดร่วมกับระบบผลิตก าลังไฟฟ้าจะต้อง “พิจารณาถึงนโยบายด้าน
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของมาตรการการตอบสนองด้านโหลดที่ต่ ากว่าต้นทุนการเดินเครื่องระบบผลิตก าลังไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน”  
เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าแล้ว ทางศูนย์ควบคุมฯ จะสามารถจัดล าดับการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญของการ
ด าเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (Merit Order) เป็นล าดับแรกๆ ของการสั่งการระบบฯ โดยในอนาคตควรมีการบรรจุเป้าหมาย
ที่ชัดเจนลงในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) เพื่อให้เกิดการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรม และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดต่อไป โดยในอนาคตทางศูนย์ควบคุมฯ (NCC)  
ต้องมีการน าแนวทางการตอบสนองด้านโหลดที่ถูกบรรจุอยู่ในแผน PDP มาใช้ในการบริหารสั่งการ (Must Take) ระบบไฟฟ้าฯ  
ของประเทศไทยต่อไป               
  7.2 ระดับการพัฒนาแนวทางการก ากับดูแลการจ่ายผลตอบแทนการตอบสนองด้านโหลดที่เหมาะสม ( Financial 
Transaction Flow) 

  การก าหนดระดับผลตอบแทน จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสัดส่วนความสามารถในการปรับลดพลังงานไฟฟ้าจริง หรือ  
ค่า Performance Rate ที่เกิดจากการค านวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจริง (Actual Load Reduction) เทียบเคียงกับค่า
พลังงานไฟฟ้าเป้าหมายที่เรียก (Contract Reduction) โดยจ านวนพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจริงจะเกิดจากการค านวณผลต่างระหว่างค่า
การใช้ไฟฟ้าในวันที่ด าเนินมาตรการ และค่าพลังงานฐาน (CBL) ของผู้เข้าร่วมมาตรการ       
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7.3 ระดับการศึกษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้อง ( Policy & Regulatory Protocols)  
ในการก ากบัดแูลผูร้วบรวมโหลด 

 เนื่องจากการท า Demand Response (“DR”) ยังถือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหม่ และมีประเด็นทางกฎหมาย 
ที่จ าเป็นต้องพิจารณาภายใต้บริบทกฎหมายด้านพลังงานในประเทศไทย แนวทางใน การตีความการท า DR ตามกฎหมาย ภายใต้
อ านาจในการตีความกฎหมายสามารถที่จะตีความในประเด็นการท า DR เป็นการประกอบกิจการพลังงานหรือไม่ โดยแบ่งเป็น  
2 แนวทาง คือ  

1) การท า DR ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการพลังงาน โดยเป็น “กิจกรรม” หรือมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลด 
การใช้ไฟฟ้าลงเท่านั้น  

2) การท า DR ถือเป็นการซื้อขายภาวการณ์ไม่ใช้ไฟฟ้า หรือมีลักษณะเป็น “การจ าหน่ายไฟฟ้า” ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งย่อมท าให้ กกพ. มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องก ากับดูแลการท า DR เสมือนการประกอบกิจการไฟฟ้าอื่นโดยทั่วไป 

 รายงานผลการศกึษาโครงการส ารวจและปรบัปรงุการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ในระยะยาวเพือ่ใหร้องรบั  

ความตอ้งการไฟฟา้ทีเ่กดิขึน้จาก Disruptive Technology 

สนพ. ได้ด าเนินโครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้า

ที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองและค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน

มีสัดส่วนการเติบโตของผู้ผลิตไฟฟ้านอกระบบหรือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า หรือ

จ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (Independent Power Supply : IPS) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

(Disruptive Technology) ที่ส่งผลกระทบต่อค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมถึงการความต้องการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง 

ไปตามนโยบายภาครัฐ เช่น นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicles : EV) รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High Speed 

Trains : HST) และแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจ าเป็นต้องน ามาปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า  

ให้มีความทันสมัย และสามารถพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระดับประเทศได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องใกล้เคียงกับสถานการณ์

ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าหรือการก าหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศ 

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้น  
จาก Disruptive Technology มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีมีความส าคัญหรือปัจจับที่เกี่ยวข้องในแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าในระดับผู้ใช้ (End-Use) และความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ไฟฟ้า การพัฒนาแบบจ าลองและปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแบบจ าลอง 
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงความต้องการไฟฟ้าในระดับรายภาค รวมทั้งการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศทั้งในระบบ
และนอกระบบการไฟฟ้า 

ทั้งนี้การด าเนินโครงการได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิธีการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแบบจ าลองที่ เหมาะสม 
ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ Disruptive Technology และ IPS ที่มีต่อค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว 
ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดท าทั้งในลักษณะ End-Use Model และ Econometric Model และจัดท าค่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศกรณีปกติ (Business as usual: BAU) กรณีฐาน (Base Case) และกรณีสมมติฐานเพิ่มเติม 
(Scenario) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
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1. การจัดท าแบบจ าลอง End-Use Model ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย  

การจัดท าแบบจ าลองของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (End-Use Model) ได้มีการรวบรวมข้อมูลส าหรับน าไปปรับปรุง
ค่าสถิติต่างๆ ใน End-Use Model โดยมีการลงพื้นที่ส ารวจภาคสนามเพื่อส ารวจข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย  
ให้ครอบคลุมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระดับรายภาค ซึ่งแบ่งเป็น เขตการไฟฟ้านครหลวง (จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ) และเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) โดย 
ท าการคัดเลือกจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาค ภาคละ 2 จังหวัด โดยใช้หลักการเลือกตัวอย่างตามหลักสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงแบบจ าลอง เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน จ านวนและการใช้งาน
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ประเภทตา่งๆ 31 รายการ (จ านวน ขนาดกโิลวตัต ์อายกุารใชง้าน ระยะเวลาใชง้าน) นอกจากนั้นได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES Survey) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูล
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อน าข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
แบบจ าลอง End-Use Model ส าหรับใช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย  
 
2. การจัดท าแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว  

การจัดท าแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัย ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการไฟฟ้าโดยครอบคลุมการวิเคราะห ์
ความต้องการไฟฟ้าในระดับรายภาค และจัดท าแบบจ าลองด้วยตัวแบบพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแบบเศรษฐมิติ (Econometric 
Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากข้อมูลในอดีตที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการไฟฟ้า ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 (กิจการ  
ขนาดใหญ่) ซึ่งมีส่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 (กิจการเฉพาะอย่าง) ในส่วนของโรงแรม  
ได้มีการพิจารณาน าข้อมูลความต้องการพลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ์พลังงาน มาใช้ในปรับปรุงแบบจ าลอง End-Use Model เพิ่มเติมและน ามาพิจารณาร่วมกับวิธีเศรษฐมิติ เพื่อใช้ในการจัดท า 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวกรณีปกติ (Business as usual: BAU)   

ส าหรับการจัดท าค่าพยากรณค์วามต้องการไฟฟ้ากรณีฐาน (Base Case) โครงการฯ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนชัดเจน ได้แก่ นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีการประเมิน
ความต้องการไฟฟ้าของ EV สอดคล้องกับเป้าหมาย EV ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศ ซึ่งได้มีการประเมินความต้องการไฟฟ้าของ (1) โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2) โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน 7 เมืองหลัก และ (3) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อ 
น ามาจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ากรณีฐาน (Base Case)      
 ส าหรับกรณีสมมติฐานเพิ่มเติม (Scenario) ได้มีการจัดท าฉากทัศน์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากแผนอนุรักษ์พลังงาน 
และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องารพลังงานไฟฟ้าเป็น 3 ฉากทัศน์ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้ ฉากทัศน์ที่ 1 เป็นกรณี
บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานได้ 100% และมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6% ของค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในปี 2580 ฉากทัศน์ที่ 2 เป็นกรณีบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานได้ 70% และมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
15% ของค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2580 ฉากทัศน์ที่ 3 เป็นกรณีบรรล ุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 70% และมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 20% ของค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2580   

โครงการฯ ได้มีการจัดประชุมหารือ และประชุมกลุ่มย่อย ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท า
ผลการศึกษาโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
และการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า รวมถึงมีการประชุมคณะท างานก ากับโครงการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ค าแนะน าในการด าเนินโครงการฯ นอกจากนั้นได้มีการจัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 
จากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อน าความคิดเห็นมาปรับปรุงผลการด าเนินโครงการ 
ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้ารว่ม 
การสัมมนารวมทั้งสิ้น 582 ท่าน ทั้งนี้ ผลการด าเนินโครงการฯ ท าให้ได้แบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวที่ทันสมัย 
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงมีค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดนโยบาย 
ด้านพลังงานของประเทศต่อไป  
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การจดัท ารายงานสถานการณพ์ลังงานไฟฟา้นอกระบบ 

พลังงานไฟฟ้านอกระบบหมายถึงพลังงานไฟฟ้าที่ในส่วนนอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าในความดูแลของ 3 การไฟฟ้า เช่น 

พลังงานไฟฟ้าที่ผู้ผลิตไฟฟ้าผลิตเองใช้เอง พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้กับลูกค้าตรง /ไม่ได้จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ 

3 การไฟฟ้า เป็นต้น โดยปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) ได้มีการรวมรวมข้อมูลการผลิต

พลังงานไฟฟ้านอกระบบในส่วนของ Independent Power Supply (IPS) SPP Direct และ VSPP Direct ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือจ าหน่ายให้ลูกค้าตรง โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่ไม่ได้ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า ทั้งนี้ ได้มีการ

รวมรวมข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2554 และสามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ครบทั้ง IPS SPP Direct และ VSPP Direct ปี 2561 และ 

ได้จัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นรายเดือน เพื่อใช้ในการวางแผนด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจุบัน สนพ. ได้จัดท ารายงานข้อมูลสถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้า ในลักษณะ  
dashboard โดยมีรายงานข้อมูล 3 dashboard  ได้แก่  

1. สถานการณ์การใช้และการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ  

2. การกระจายตัวของการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ  

3. การผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบในแต่ละจังหวัด  

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. สถานการณก์ารใชแ้ละการผลติพลงังานไฟฟา้นอกระบบ 3 การไฟฟ้า  
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2. การกระจายตวัของการผลติพลังงานไฟฟา้นอกระบบ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบมีการกระจายตัวของอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด  

ในภาคกลางตะวันออก และภาคกลางตอนบน ตามล าดับ (แบ่งภูมิภาคตามการแบ่งเขตการดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย) 

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบรวมสูงสดุ 3 จังหวัดแรกคือ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระบุรี ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ พบว่ามีการกระจายตัวของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ในจังหวัดต่างๆ 

สูงสุด 3 จังหวัดแรก ดังนี้  

ปริมาณพลังงานไฟฟ้านอกระบบมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2564 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้านอกระบบ 37,308 ล้านหน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 19.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบ โดยเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าจาก IPS ร้อยละ 27 ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าจาก SPP Direct ร้อยละ 61 และเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าจาก VSPP Direct ร้อยละ 12 ซึ่งปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
นอกระบบดังกล่าว เป็นการใช้เพื่อ  

(1) ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 13.82  

(2)   ใช้ในกิจการ คิดเป็นร้อยละ 20.05  

(3) ขายลูกค้าตรง คิดเป็นร้อยละ 61.11  

ทั้งนี้ ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 64.89) ถ่านหิน 
(ร้อยละ 19.69) และชีวมวล (ร้อยละ 8.91) 
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3. การผลติพลงังานไฟฟ้านอกระบบในแตล่ะจงัหวดั 

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกระบบในแต่ละจังหวัด สามารถเลือกดูได้ตามที่ต้องการ โดยจะแสดงการเติบโตของปริมาณ

พลังงานไฟฟ้านอกระบบรวมทุกเชื้อเพลิง หรือจ าแนกรายชนิดเชื้อเพลิง ไปถึงสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านอกระบบ 

ในแต่ละจังหวัด 

ทั้งนี้ สนพ. ได้เผยแพร่รายงาน dashboard ข้างต้นที่เว็บไซต์ http://neic.eppo.go.th/der.html และได้จัดท าคู่มือการใช้

งาน dashboard เพื่ อ ให้ผู้ ที่ สนใจสามารถเรี ยกดูข้อมูลสถานการณ์พลั งงานไฟฟ้านอกระบบ โดยสามารถเข้ าดู ได้ ที่  

http://neic.eppo.go.th/assets/pdf/user_manual_DER.pdf   

เชือ้เพลงิ 3 จงัหวดัที่มกีารผลติพลงังานไฟฟ้านอกระบบสงูสดุ 

ก๊าซธรรมชาติ ระยอง ชลบุรี สระบรุ ี

ถ่านหิน ระยอง ปราจีนบรุี ราชบุร ี

ชีวมวล ปราจีนบุรี กาญจนบุรี สงขลา 

ความร้อนเหลือท้ิง (RE-Other) สระบรุี อ่างทอง นครศรีธรรมราช 

ขยะ สระบรุ ี

ก๊าซชีวภาพ นครราชสมีา สุพรรณบุรี อุบลราชธานี 

แสงอาทิตย ์ สระบรุี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 

http://neic.eppo.go.th/der.html
http://neic.eppo.go.th/assets/pdf/user_manual_DER.pdf
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 คณะกรรมการประสานความรว่มมอืการซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศสมาชกิในอนภุาคลุม่น้ าโขง (RPTCC) 

การประชุมครั้งที่ 28 ของคณะกรรมการประสานความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
(GREATER MEKONG SUBREGION 2 8 th MEETING OF THE REGIONAL POWER TRADE COORDINATION COMMITTEE: 
RPTCC-28) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางออนไลน์ โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นเจ้าภาพ และมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงเข้าร่วม ส าหรับคณะผู้แทนจากไทย ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประชุม ได้แก่ สรุปผลส าคัญของการศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) เกี่ยวกับความสอดคล้องของ
มาตรฐานประสิทธิภาพทางเทคนิคและรหัสกริด (Grid Code) และระเบียบข้อบังคับ ด าเนินการภายใต้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย(ADB) การประสานกันของระบบไฟฟ้า GMS เพื่ออ านวยความสะดวกการค้าพลังงานในภูมิภาค 
กิจกรรมการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคในเอเชีย ข้อมูลของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาภาคพลังงาน ผลกระทบของการระบาดใหญ่
ของ COVID-19 ต่ออุปสงค์และอุปทาน และต่อรายได้ของสาธารณูปโภค และกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคส าหรับ GMS บทบาทของ
พลังงานหมุนเวียน การจัดเก็บพลังงาน สมาร์ทกริด และประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 

ในส่วนของประเทศไทย นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นผู้แทน             
ในการน าเสนอข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทย และตอบข้อซักถามต่างๆ โดยมีสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้   
   • นโยบายพลังงานหมุนเวียน ในปี 2593 มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ท่ีมีอัตราส่วนของพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศไทยประมาณ 60%           
   • ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายใต้แผนปัจจุบันจนถึงปี 2580 ได้ก าหนดเป้าหมายประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานมากกว่า 30% แต่ส าหรับแผนใหม่นโยบายจะมีสัดส่วนมากกว่าปัจจุบัน 30%    
   • จะมีการลดการใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในปี  2580 เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหนึ่ งโรง  
จะออกจากระบบในปี 2576 ซึ่งธนาคาร ADB ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพัฒนาท่ีดี เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ประกาศท่ีจะยุติ
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน          
   • เป้าหมายการผลิตโซลาร์ลอยน้ า (Solar Floating) ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ภายใต้แผน PDP 2018 
โดย กฟผ. ได้มีโครงการน าร่องประมาณ 47 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ดียังไม่มีโครงการเกี่ยวกับกังหันลมนอกชายฝั่ง แต่ประเทศไทย 
ตั้งข้อสังเกตว่ามีศักยภาพของลมด้วยเช่นกัน         
   • ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ (BESS) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวง
พลังงานและการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) ในโครงการน าร่อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 โดย BESS จะถูก
น ามาใช้ส าหรับบริการเสริมและการควบคุมความถี ่

นอกเหนือจากการน าเสนอ Country Presentation ของแต่ละประเทศแล้ว ยังมีการบรรยายจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ ADB เช่น Update on Regional Connectivity Activities in Asia โดย Mr. Matthew Wittenstein, Chief of 
Section, Energy Connectivity, UN ESCAP โดยมีสรุปความคืบหน้าการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า ดังนี้  

(1) การเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า มีการริเริ่มการเช่ือมต่อท่ัวภูมิภาคเอเชีย     
  (2) การประสานงานระหวา่งอนภุมูภิาคท าใหม้โีอกาสในการแบง่ปนับทเรยีนและแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี  
  (3) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด     
  (4) มีความจ าเป็นในการประสานงานท่ีเพิ่มขึ้น โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวถึงความคิดริเริ่ม
ด้านความเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 
และเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการร่วมมือและแบ่งปันบทเรียน และแนวทางปฏิบัติของ ADB ซึ่งการพิจารณาราคาพลังงานไฟฟ้าและ
ความมั่นคงของโครงข่ายระบบไฟฟ้าต้องพิจารณาควบคู่กับข้อผูกมัดการลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงาน
หมุนเวียนประเด็นที่ส าคัญ 
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ข้อตกลงที่จะด าเนินการในระยะต่อไปมี 5 ด้านหลัก ได้แก่        
  (1) กิจกรรมแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับการเช่ือมต่อระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความยืดหยุ่นและความเสถียรของ
โครงข่ายระบบไฟฟ้าซึ่ง ได้รับการสนับสนุนโดยความช่วยเหลือด้านเทคนิคใหม่ของ ADB      
  (2) ส ารวจการจัดหาเงินทุนท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน   
  (3) อ านวยความสะดวกในการปรับปรุงสถานะการซื้อขายไฟฟ้าและโครงการเช่ือมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอ             
  (4) เสนอการจัดตั้งคณะท างาน เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค GMS ต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสูง   (5) โครงการน าร่องด้านการซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเทศ       
 โดยในการประชุมของคณะกรรมการประสานความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภาค  
ลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 29 จะมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป 

 
การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครัง้ที ่39 

ประเทศบรูไนในฐานะประธานอาเซียนด้านพลังงานได้จัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 39 ระหว่าง
วันที่ 13-16 กันยายน 2564 ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าผู้แทนประเทศไทย 
และมีผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยที่ประชุมรับทราบความส าเร็จใน 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านพลังงาน ปี 2021 ในวาระที่ประเทศบรูไนเป็นประธาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด 
ดังนี ้             
  (1) รัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 10 ประเทศ รับรองปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน (Banda Seri Begawan Joint 
Declaration) โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน   
   (2) จัดท าร่างแผน Gas Advocacy Communication เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจใน
ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน    
   (3)  มกีารสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัเศรษฐกจิไฮโดรเจน และเทคโนโลยกีารดกัจบั การใช้ประโยชน์ และ
การกักเก็บคาร์บอน            
   (4) เสริมสร้างความสมัพันธ์กับประเทศคู่เจรจาได้แก่สหรฐัอเมรกิา และ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency : IEA) โ ดยจั ด ให้มี กา รประ ชุม เ ชิ งปฏิบั ติ ก าร ในหั วข้ อ  The ASEAN-US Workshop on                           
Decarbonization of the Energy Sector และ IEA Workshop on Net-Zero Roadmap Report and Application to ASEAN 
  (5) เผยแพร่รายงาน The ASEAN Interconnection Masterplan Study (AIMS) ฉบับที่ 1 และ 2 โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับที่ 3 โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศ และการเพิ่มขึ้นของพลังงานสะอาด         
  (6) การเสนอบทบาทของ ASEAN Energy Regulatory Network (AERN) ในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยปัจจุบันได้มีการเสนอให้ AERN ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาคณะท างาน The Head of ASEAN Power Utilities/
Authorities Council (HAPUA) โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานด้านไฟฟ้าอาเซียน ดังนี ้

โครงสร้างการด าเนินงานด้านไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน 
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นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียในฐานะประธานคณะท างาน ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ได้

เสนอ TOR ใหม่ ส าหรับคณะท างาน APGCC โดยก าหนดให้สมาชิกของ APGCC ต้องมาจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานที่มี

หน้าที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายไฟฟ้า และก าหนดให้ผู้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า (Utility) เป็นผู้สังเกตการณ์   

  (7) จัดท าแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอาคารและการท าความเย็นแล้วเสร็จ 

การประชมุประจ าปเีครอืขา่ยเมอืงอจัฉรยิะอาเซยีน ครัง้ที ่4 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เข้าร่วมการประชุม

ประจ าปีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Smart Cities Network Annual Meeting) ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล ซึ่ง Ministry of Transport and Infocommunications แห่งประเทศบรูไน  ดารุซซาลาม เป็นเจ้าภาพ ในโอกาสท่ีบรูไนเป็น

ประธานอาเซียนประจ าปี 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ระหว่างเครือข่าย 

และร่วมกันหาแนวทางการลงทุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนของอาเซียน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าที่ส าคัญ ดังนี ้ 

1. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 26 เมืองน าร่อง ซึ่งเป็นเมือง

อัจฉริยะจากประเทศไทย 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และภูเก็ต โดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย

และแผนพลังงานในฐานะ Chief Smart City Officer (CSCO) ของชลบุรี ได้น าเสนอความคืบหน้าในการด าเนินงาน AMATA Smart 

City ในการพัฒนาโครงการ Waste to Energy ส าหรับขยะอุตสาหกรรม และโครงการ Smart Data Utilization ส าหรับการพัฒนา 

Smart Microgrid  

2. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นท่ีสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต โดย นายปัญญา  

ชูพานิช ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (CSCO กรุงเทพมหานคร) นายประชา อัศวธีระ ผู้อ านวยการเขต

พื้นที่ภาคใต้ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ผู้แทน CSCO ภูเก็ต) และนายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้แทนประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีประเทศคูเ่จรจานอกอาเซยีน (external partners) ไดแ้ก ่ประเทศญีปุ่น่และสหรฐัอเมรกิา เขา้รว่มเสนอความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สนับสนุนให้ประเทศสิงคโปร์เป็น

ประธานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย  
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สมัมนารบัฟงัความคดิเหน็ตอ่กรอบแผนพลงังานชาต ิ(National Energy Plan) 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติ โดยได้น าเสนอ  
แนวทางการจัดท าแผนพลังงานชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ตลอดจนองค์การ 
นอกภาครัฐด้านพลังงาน (NGO) เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อรวบรวมและน าความคิดเห็นมาประกอบการจัดท า 
แผนพลงังานชาตใิหม้คีวามครอบคลมุในทกุมติ ิและใชเ้ปน็ขอ้มลูในการจดัท าแผนยอ่ยรายสาขาดา้นพลงังาน และแผนพลงังานชาตติอ่ไป 

 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิ เล็กทรอนิกส์  

เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ นายสุพันธุ์ 
มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล (Database) การใช้พลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้งนี้ 
สนพ. มีภารกิจในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการทางด้านพลังงาน เพื่อ 
ให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ และได้รับมอบหมาย 
จากกระทรวงพลังงานให้เป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ
พลังงาน ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Thailand’s Updated NDC) ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว 
จะสอดคล้องกับมาตรการพัฒนาพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในสาขา
อุตสาหกรรมที่เป็นสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสูงเป็นอันดับหนึ่ง  
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นอกจากนี้ สนพ. ยังได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หรือ National Energy Information  
Center (NEIC) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลด้านพลังงาน และพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศ ( Big Data)  
ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานให้อยู่ภายใต้ระบบเดียวกันและเป็นหน่วยงานหลักในการ
น าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์เพื่อยกระดับการสื่อสารกับหน่วยงาน สื่อสารมวลชน และ ภาคประชาชน รวมถึงการใช้ประโยชน ์
ในด้านการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานของสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน รวมถึงภารกิจในการบริหารนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการการลดการใช้พลังงาน และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้ง 
การมีส่วนช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป 

 สัมมนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์  

ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นผลการศึกษา “โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้า  
ที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology” โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 582 คน โดยผลจากการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจะน าไปใช้ปรับปรุงผล
การศึกษาโครงการฯ ต่อไป  
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 THE ENERGist3 by EPPO 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดโครงการ THE ENERGist๓ by EPPO เป็นปีที่ 3 ในรูปแบบกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ เพื่อหาแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงน าไปสู่
การอนุรักษ์พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด Energy Efficiency in Action: Collaboration through the New 
Normal โดยกิจกรรมของโครงการ มีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 Idea Audition 
เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครได้เสนอไอเดียที่สอดคล้องตามโจทย์“4E” ซึ่งเป็น 4 โจทย์การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย  
- Eco Transport การขับเคลื่อนและขนส่งอย่างยั่งยืน  
- Energy Mix การพัฒนาพลังงานแบบผสมผสาน และการเสาะหาพลังงานทดแทนใหม่  
- Energy Management การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
- Electrification การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า 

โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมถึง 301 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปที่มีธุรกิจเทคโนโลยี ( Startup) 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงาน 

กิจกรรมที่ 2 Virtual Hackathon 
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ระดมความคิดน าเสนอไอเดียสรา้งสรรค์ท่ีสามารถน าไปปฏบิัติไดจ้ริงด้วยการน าเสนอแผนการ

ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีองค์กรเครือข่ายพันธมิตรที่ให้ความส าคัญในด้านพลังงานของประเทศไทย 
ให้การสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 

กิจกรรมที่ 3 Online Workshop ได้มีกิจกรรมคัดเลือกผู้เข้ารอบจ านวน 10 ทีม  โดยได้แบ่งออกเป็น 2 สายการแข่งขัน 
โดยผู้ชนะจากแต่ละสาย จะได้ทดลองด าเนินงานจริงกับพันธมิตร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบรรยายถ่ายทอดเคล็ดลับความส าเร็จจาก 
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวคิว ประเทศไทย จ ากัด บรรยายในหัวข้อ ‘How 
to win the pitch competition และคุณพงศธร ธนบดีภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟินน์  อินเตอร์ชั่นแนล ดอท คอม 
จ ากัด บรรยายในหัวข้อ 'การเขียน One Page Summary ภาพรวมการท าธุรกิจ' และหัวข้อ ‘การเขียนแผน Implement Plan หรือ
แผนการด าเนินการระยะเวลา 1 เดือน’  
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กิจกรรมที่ 4 Final Pitching เป็นการน าเสนอไอเดียสร้างสรรค์ของผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ได้ 2 ทีมชนะเลิศจาก 
10 ทีมสุดท้าย ได้แก่ ทีม EFFICITY จากสายการแข่งขัน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) กับไอเดีย  
A-drone based thermal building imaging service for energy efficiency solutions และ ทีม Ennolar จากสายการแข่งขัน 
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด กับไอเดีย Green Energy Total Solutions: Energy Efficiency Environment Solar 

 กิจกรรมที่ 5 Implementation กิจกรรมที่ให้ทีมผู้ชนะได้มีการทดลองด าเนินการตามแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตรที่ให้ความส าคัญในด้านพลังงานของประเทศไทย ดังนี ้

 ทีม EFFICITY จากสายการแข่งขัน ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ซึ่งได้น าเสนอโครงการ  
“A drone-based thermal building imaging service for energy efficiency solutions”การให้บริการ drone thermal imag-
ing survey โดยได้ด าเนินการทดลอง ณ อาคาร จามจุรี สแควร์ เพื่อหาจุดบกพร่องของอาคารอันเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียพลังงาน 
และน าเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่ออาคารประหยัดหลังงาน 
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 2. ทีม Ennolar จากสายการแข่งขัน บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ซึ่งได้น าเสนอโครงการ“We’re Green Energy Total 
Solution: Energy Efficiency Environment Solar” ไ ด้ ล งพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์  แล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ พัฒน า  Algorithm                            
ในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน Solar และสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ควบคุม สั่งการ รวมถึงรวบรวมพลังงาน Solar ในระดับครัวเรือน 

 กิจกรรมที่  6 The ENERGist Showcase กิ จกรรมการสรุปผลความส า เร็ จของโครงการ ได้ จัดขึ้น เมื่ อวันที่                              
26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ทีม ดังนี ้
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 ทีม EFFICITY ได้น าเสนอเทคโนโลยีโดรนและกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) มาใช้ในการบิน
ตรวจสอบกรอบอาคาร เพื่อหาจุดที่ท าให้ความร้อนเข้าสู่อาคารได้อย่างรวดเร็ว และน าภาพถ่ายความร้อนที่ได้ไปเข้าโปรแกรมในการ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคาร (OTTV) ได้อย่างแม่นย าและน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ปรับเปลี่ยนกรอบอาคารเพื่อให้สามารถกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จาก 
การส ารวจพื้นที่อาคารจามจุรีสแควร์ พบว่าวัสดุอาคารอยู่ในสภาพดี แต่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนอยู่ที่ 59.36162 W/m3 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จึงได้น าเสนอวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยการติดฟิล์มกระจก Window Films – Reflective Series (BC) 
รุ่น BC 10* ซึ่งมีค่า Shading Coefficient (SC) อยู่ที่ 0.28 บนผนังกระจกที่กรอบอาคาร ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ค่า OTTV ภายหลัง 
การปรับปรุงอยู่ที่ 34.14477 W/m3 

 ทีม Ennolar ได้น าเสนอโซลูชันให้ Solar Pump สามารถขับปั๊มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลา จากการลงพื้นที่
ต าบลหนองกระทุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การใช้โซลูชันในการบริหารจัดการน้ า ท าให้ค่า Flow ของน้ าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27% จาก 
ค่าที่วัดได้ก่อนติดตั้งระบบ และระบบ Hybrid Inverter จะท าการเก็บพลังงานแสงแดดที่เหลือในกลางวันไว้ใน Lithium-ion Battery 
และมีจ่ายพลังงานบางส่วนหากไม่มีแสงแดดในกลางวัน โดยจะจ่ายไฟให้กับ Load เป็นหลักในช่วงเย็นไปจนถึงเช้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
TOU-Rate ซึ่งจากผลการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าโดยรวมได้เฉลี่ย 30% และอาจได้มากถึง 45% นอกจากนั้น 
จากการ Monitor ค่ากระแสไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านทาง Online แบบ Real Time ท าให้ได้ Solution ในการท า Condition Based 
Maintenance ของ Solar Pump และสามารถวางแผนบ ารุงรักษา Pump ได้ทั้ง Man-Power และ Spare Part เพื่อป้องกัน 
ความเสียหายของปั๊มที่เกิดจากการไม่มีน้ าจ่ายให้กับต้นอ้อยอีกด้วย 
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 สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่  4  

ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน
สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่
ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อน าเสนอผลการศึกษาโครงการฯ 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาโครงการฯ ให้สมบูรณ์
ครบถ้วนยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ านวนทั้งสิ้น 316 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการก ากับการศึกษาโครงการ ผู้แทนทั้งจาก
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ภาคการศึกษา ผู้มีประสบการณ์ นักวิชาการอิสระ และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยจากผลการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4ฯ ได้น าเสนอแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการ
พัฒนาประเทศ โดยใช้ ปิโตรเคมีเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 30 ปี (ค.ศ. 2021-2050) ในการสร้างรายได้ และการ
จ้างงานให้ประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยใช้ 5 ปรัชญาเป็นกรอบการพัฒนาประเทศ 
ไดแ้ก ่ 

 1) การสง่ออกคอืหวัใจส าคญั ตอ้งมปีระตตูะวนัตก  
 2) อุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนเปน็แกนการพัฒนาประเทศใน 30 ปีข้างหน้า  
 3) ท าให้กลุ่มประเทศ Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam: CLMVT แข็งแกร่ง  
 4) ใช้ความเป็นเลิศของประเทศให้มากที่สุด จากการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน การมี วัตถุดิบชีวภาพ

จ านวนมาก การเปน็ครวัของโลก และการเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมของโลก  
 5) เศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างคุณค่าส าหรับทุกอย่าง รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงปิโตรเลียม

และปิโตรเคมีกับการเกษตร 
 การศึกษาได้วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกและตลาดในอนาคต ท าให้ได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ  

การลงทุน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Commodity Semi-specialty  และ Specialty) ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม  (เคมีมูลค่าสูง 
ตัวเร่งปฏิกิริยา และสารเติมแต่ง) และ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (เคมีชีวภาพ  พลาสติกชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล และยางล้อ) ส าหรับพื้นที่
ที่เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่ม 1 ปิโตรเคมี ใน Southern Economic Corridor: SEC (ทุ่งนเรนทร์- 
ปะนาเระ จ.ปัตตานี) กลุ่ม 2 ผลิตภัณฑ์เคมีเสริม ใน 2 พ้ืนที่ คือ Eastern Economic Corridor: EEC และ SEC (ทุ่งนเรนทร์-ปะนาเระ  
จ.ปัตตานี) กลุ่ม 3 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในภาคเหนือตอนล่าง อีสาน และใต้  ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบชีวภาพ 
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 สัมมนา เผยแพร่ แล ะ แลก เปลี่ ยนความคิด เห็ นผลการศึกษา โคร งการก าร เตรียมความพร้อม                                       

เพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด  

สนพ. ได้ด าเนินการจัดสัมมนาผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ (Roadshow) ส าหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพื่อน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านโหลด รวมถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจไปยังกลุ่มดังกล่าว และเข้ามาเป็นเครอืขา่ยผูเ้ขา้รว่มโครงการการตอบสนองดา้นโหลด เมือ่วนัศกุรท์ี ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
ผ่านเพจเฟซบุค๊ Thai-Smartgrid โดยผู้เข้าร่วม จ านวน 515 ท่าน และได้จัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษา เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ผล
การศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธุรกิจ DR สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการ DR รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เมื่อวันพุธท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนกิสแ์อปพลเิคชนั Zoom โดยมผีูเ้ขา้รว่ม จ านวน 164 ท่าน 

 

 
กิจกรรมพัฒนาองค์กร/กิจกรรมเพื่อสังคม/กิจกรรมอื่นๆ ของ สนพ. 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

13 มกราคม 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนพ. 
ร่วมท าบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ครบรอบ 29 ปี  

11 กมุภาพนัธ ์2564 
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 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Electricity Sector 
Transformation: Virtual Power Plants ซึ่งเป็นการน าเสนอผลการศึกษาสถานะและนโยบายด้านสมาร์ตกริดที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือนของประเทศไทย โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ
องค์กรพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานใหม่ (NEDO) ของประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมดิแอทธินีโฮเทลแบงค็อก 

 19 มนีาคม 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนพ.  
พิธีท าบุญสรงน้ าพระ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณชั้น 6 สนพ. 

 8 เมษายน 2564 
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 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมเสวนาออนไลน์ dtac Responsible Busi-
ness Virtual Forum 2021 “พลิกวิกฤติเศรษฐกิจ สู่แนวคิดใหม่เพื่อองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน” จัดโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ซึ่งได้น าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานสะอาดและเตรียมพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ า  ที่มุ่งค านึงถึงการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสังคมคุณภาพที่ยั่งยืน 

 27 พฤษภาคม 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาออนไลน์ “ZEV 
Thailand Policy: Road to EV ASEAN Production HUB” ในหัวข้อ “Thailand is ready for state-of-the-art facilities for 
EV” โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังและได้รับ
ทราบแนวนโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ โดยเฉพาะการเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการน าเทคโนโลยี
สมาร์ทกริดมาบริหารจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการมุ่งสู่ Carbon Neutrality             
ตามกรอบแผนพลังงานชาติ 

 21 กนัยายน 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลเพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                       
ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

 13 ตลุาคม 2564 
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 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และนโยบายแผนพลังงานดิจิทัลแห่งประเทศไทย (Thailand Digital Energy Policy & Planning Workshop) ภายใต้หัวข้อ 
“ผลักดันเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานดิจิทัลและโครงสร้างเทคโนโลยีไอซีที สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย” (Accelerate Digital Energy and ICT Transformation Path-
way towards Carbon Neutrality and Contribute to Thailand BCG Economy) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว 

11 พฤศจกิายน 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนพ.  
เขา้รว่มโครงการจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องใน
วันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ ์

3 ธนัวาคม 2564 

 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและ
ฟงักช์นัตา่งๆ ของยานยนตไ์ฟฟา้ในงานมหกรรมยานยนต ์ครัง้ที ่38 Thailand International Motor Expo 2021 ณ อาคารชาลเลนเจอร ์
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

7 ธนัวาคม 2564 
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ผลการปฏบิัตริาชการในการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพ

ในการปฏบิัติราชการ ประจ าปี 2564    

ส่วนที่ 
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ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วดั  
เป้าหมาย 
ขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 
(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสงู 
(100)  

ผลการด าเนินงาน  

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  

1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผน
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติ 

จัดท าร่างแผน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ก๊าซธรรมชาติ 

แผนโครงสร้างพื้นฐาน
ก๊าซธรรมชาติ ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) 

น าแผนโครงสร้างพื้นฐาน
ก๊าซธรรมชาติเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
พิจารณาเห็นชอบ 

สนพ. ด าเนินการจัดท าร่างแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติ และด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 (Rev.1) โดยม ี
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมเมื่อวันที่  1 เมษายน 2564 เห็นชอบการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับโครงการตามแผน PDP2018 
(Rev.1) 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีค าสั่งเพิ่มเติมหน้าที่และอ านาจของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน 
ก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการ
พิจารณาและจัดท าแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ 
และแนวทางด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อรองรับการ
ส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามค าสั่งคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน ที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 

2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 

จัดท าร่างแนวทาง  
การส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการ ก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 

แนวทางการส่งเสริม 
การแข่งขันในกิจการ 
ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร 
นโยบายพลังงาน (กบง.) 
พิจารณาเห็นชอบ 

น าแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 เสนอ
คณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
พิจารณาเห็นชอบ 

สนพ. ได้น าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ 
ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) พิจารณา ซึ่งในการประชุม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2564 กพช. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ 
ก๊าซธรรมชาติใน ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณา 
และด าเนินการตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

3. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 

จัดท าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4  เสนอ ผอ.
สนพ. ให้ความเห็นชอบ 

น าแผนพัฒนา 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 เสนอคณะ 
ท างานก ากับการศึกษา
แผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกและพื้นที่
ที่มีศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต 

น าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 เสนอต่อ
คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน 
พิจารณาเห็นชอบ 

สนพ. ได้น าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะ 
ที่ 4 เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณา 
ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ 13  กันยายน 2564 คณะกรรมการ
ป ฏิรู ปปร ะ เท ศ ด้านพลั ง ง าน เ ห็ นชอบกร อบแผนพัฒน า
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ตามที่ สนพ. เสนอ 

4. ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท านโยบาย
การก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้า ปี 2564
-2568 

จัดท าร่างนโยบาย 
การก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้า  
ปี 2564-2568 

ปรับปรุงร่างนโยบายฯ 
จากการรับฟังความ
คิดเห็นเสนอผู้บริหาร
พิจารณาเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

น านโยบายการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 
ปี 2564–2568 เสนอ
คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณาเห็นชอบ 

สนพ. ได้น านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า              
ปี 2564-2568 เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) พิจารณา ซึ่งในการประชุมเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 กพช. 
เ ห็น ชอบ น โ ยบายกา รก าหน ดโค ร งสร้ า งอั ต ร าค่ า ไ ฟฟ้ า                               
ปี 2564–2568 โดยมอบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ต่อไป 

5. ความส าเร็จผลการ 
ลดก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 
(MtCO2eq) 

ผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคม
ขนส่ง ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 64.20 MtCO2 คิดเป็นสัดส่วน 
17.49% เทียบกับกรณีฐาน (BAU) ณ ปี พ.ศ. 2563  

(Monitor’s KPIs) 
57.84 MtCO2eq  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการปฏบิัตริาชการในการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปี 2564 
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ล าดับ 
ที ่

ตัวชี้วดั  
เป้าหมาย 
ขั้นต้น 
(50)  

เป้าหมาย 
มาตรฐาน 
(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสงู 
(100)  

ผลการด าเนินงาน  

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น ้าหนักร้อยละ 30  

6. การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Cata-
log) เพื่อน าไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) 

มีรายชื่อชุดข้อมูลที่ 
สัมพันธ์กับกระบวน-  
การท างานตามภารกิจ
ที่เลือก 

ชุดข้อมูลมีค าอธิบาย 
ข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ที่ สพร. ก าหนด (14 
รายการ)  ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการท างาน 
 

มีระบบบัญชีข้อมูลและ
จัดท าข้อมูลเปิดที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่สาธารณะอย่าง
น้อย ร้อยละ 50 ของชุด
ข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร. ก าหนด 

สนพ . มีร ะบบบัญชี ข้อ มูล ( http://catalog.eppo.go.th/) 
ที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 77 ชุดข้อมูล โดยในจ านวนนี้มีข้อมูลจ านวน 
41 ชุดข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
แบบเปิดที่ สพร. ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 53 ของชุดข้อมูลทั้งหมด 

7. การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

325.00 
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มที่ 2 : 
300 – 350 คะแนน) 

388.67 
(คะแนนปี 63) 
  

419.76 
(คะแนนปี 63 + 8%) 
  

สนพ. ด า เนินการจัดท า ข้อมูลแบบการประเมินสถานะ 
การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองและตัวชี้วัดหมวด 7  
ลงในระบบออนไลน์ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีผล 
การตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) เท่ากับ 389.01 คะแนน 

รวมคะแนนผลการประเมิน   86.25  

เกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

o ระดับคุณภาพ มีผลคะแนนด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90 – 100 คะแนน 

 ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีผลคะแนนด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75 – 89.99 คะแนน 

o ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีผลคะแนนด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60 – 74.99 คะแนน 

o ระดับต้องปรับปรุง มีผลคะแนนด าเนินงานต ากวา่ 60 คะแนน 

** หมายเหตุ :    ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  
 เป็นการประเมินตนเอง ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. ยังไม่ได้ยืนยันผลการประเมินดังกล่าวฯ 

ผลการปฏบิัตริาชการในการประเมนิสว่นราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัริาชการ ประจ าปี 2564 

http://catalog.eppo.go.th/
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งบการเงนิ ปี 2564 

ส่วนที่ 
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 (หน่วย : บาท) 

          

สินทรัพย์         

 สินทรัพย์หมุนเวียน         

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   153,238,261.68  187,974,007.96 

  ลูกหนี้อืน่ระยะสัน้     2,947,169.89  5,605,119.56 

  เงินลงทนุระยะสัน้     403,000,000.00  403,000,000.00 

  วัสดุคงเหลือ     4,138,717.60  3,348,246.53 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     563,324,149.17  599,927,374.05 

           

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 18,933,880.19  20,273,731.49 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 2,234,577.47  2,196,634.75 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    21,168,457.66  22,470,366.24 

รวมสินทรัพย์     584,492,606.83  622,397,740.29 

2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  
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2564 2563 

   
  (หน่วย : บาท) 

   
 

 

หนี้สิน   
 

  

 หนี้สินหมุนเวียน      

  เจ้าหนี้การค้า   3,601,732.98           8,833,040.73 

  เจ้าหนี้อืน่ระยะสัน้   6,930,632.00  771,870.49 

  เงินรับฝากระยะสัน้   7,409,314.24  5,435,868.52 

  หนี้สนิหมุนเวียนอืน่   113,425,818.38  123,032,948.95 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   131,367,497.60  138,073,728.69 

        

 หนี้สินไม่หมุนเวียน      

  เจ้าหนีเ้งินโอนและรายการอุดหนนุระยะยาว 20.00  20.00 

  เงินทดรองราชการรบัจากคลังระยะยาว 500,000.00  500,000.00 

    เงินรับฝากระยะยาว     
126,436.17 

  
 106,798.54 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   626,456.17  606,818.54 

รวมหนี้สิน   131,993,953.77  138,680,547.23 

          

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน         

      ทุน     
440,331,512.06 

  
 440,331,512.06 

      รายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ยสะสม     
12,167,141.00 

  
 43,385,681.00 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน     
452,498,653.06 

  
 483,717,193.06 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 584,492,606.83  622,397,740.29 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  



   116  l   รายงานประจ าปี 2564  ANNUAL REPORT 2021    

          (หน่วย : บาท) 

       2564  2563 

รายได้        

 รายได้จากงบประมาณ     138,574,090.50  104,461,843.04 

 รายได้จากการอดุหนนุจากหน่วยงานภาครฐั  171,263,900.19  294,476,074.98 

 รายได้จากการอดุหนนุอืน่และบรจิาค   655,200.00  23,899,373.26 

 รายได้อืน่     4,350,582.34  6,800,312.89 

รวมรายได้     314,843,773.03  429,637,604.17 

           

ค่าใช้จ่าย         

 ค่าใช้จ่ายบคุลากร     62,321,502.28  62,324,325.22 

 ค่าบ าเหน็จบ านาญ     9,408,905.41  8,982,343.27 

 ค่าตอบแทน     23,700.00  78,600.00 

 ค่าใชส้อย     180,017,818.03  170,483,936.61 

 ค่าวัสด ุ     1,758,689.17  2,177,676.32 

 ค่าสาธารณูปโภค     3,776,424.35  4,124,133.13 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    6,743,881.18  7,244,501.66 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  75,805,430.61  95,961,245.41 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  6,205,893.00  84,190,344.14 

 ค่าใช้จ่ายอื่น     69.00  1,673.84 

รวมค่าใช้จ่าย     346,062,313.03  435,568,779.60 

รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ     (31,218,540.00)      (5,931,175.43) 

2564 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  



ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลงังำน 

เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 


