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พลงังานไทย

นายกลุศิ สมบตัศิริ ิ
ปลดักระทรวงพลงังาน

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) พ.ศ. 2562

เพือ่การขบัคลือ่นเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื
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ทศิทางพลงังานโลก

กจิการพลงังานไทย

ทศิทางพลงังานไทย

นโยบายและกจิการพลงังาน

ทศิทางดา้นพลงังานในยคุดจิทิลั

โอกาสและความทา้ทายพลงังานไทยในอนาคต
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ทศิทาง
พลงังานโลก1



1.2 ประเภทของแหลง่พลงังาน

แหลง่
พลงังาน

พจิารณา
ตาม

แหลง่ทีม่า

พลงังาน
หมนุเวยีน

พลงังาน
ไม่

หมนุเวยีน

พจิารณา
ตาม

ขัน้ตอน
การผลติ

แหลง่
พลงังาน
ปฐมภมูิ

แหลง่
พลงังาน
ทตุยิภมูิ

เกดิขึน้อยูต่อ่เนือ่งไมห่มดไป มอียูม่ากมาย 
เชน่ น ้า ลม แสงอาทติย ์ชวีมวล

ใชแ้ลว้หมดไป ตอ้งใชเ้วลานานในการผลติ 
ไดแ้ก ่เชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน่ ถา่นหนิ น ้ามนัดบิ กา๊ซธรรมชาติ

สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยไมต่อ้งผา่นกระบวนการ
เปลีย่นรปู เชน่ ถา่นหนิ แสงอาทติย ์น ้า

พลงังานทีเ่ปลีย่นรปู หรอืผลติจากพลงังานปฐมภมู ิเพือ่ใหอ้ยู่
ในรปูทีเ่หมาะสมกบัการน าไปใช ้เชน่ ไฟฟ้า น ้ามนัดเีซล/
เบนซนิ ถา่นไม ้

ประเภทของพลงังาน
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สงัคม/การเมอืง

สิง่แวดลอ้ม

เทคโนโลยี

เศรษฐกจิ

Rise of Middle Class

Oil Price Volatility

Emerging Economy
Climate Change

SDGs

Paris Agreement

Disruptive Technology

Energy Storage RE Cost Electric Vehicle

Urbanization

GeopoliticsAging Society

Digitalisation

ปจัจยัขบัเคลือ่นภาคพลงังาน
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สรปุทศิทางพลงังานโลก

1. น ้ามันและกา๊ซฯ ยังเป็นแหลง่
พลงังานหลกัในอนาคต และ
พลงังานทดแทนมแีนวโนม้ 
Disrupt ระบบพลงังาน

3. ผูผ้ลติกา๊ซฯ มี
ความหลากหลาย
เพิม่ขึน้ หลงัปี 2568

2. ไฟฟ้าจะเป็นพลงังานหลกัของโลก
ในยคุศตวรรษที ่21 โดยก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าในอาเซยีนจะเพิม่ขึน้เทา่ตวั
ในปี 2583

4. ดจิทิัลมอีทิธพิล
ตอ่ระบบพลงังาน
โลกอยา่งมาก

5. ตน้ทนุเทคโนโลยี
พลงังานทดแทน มี
แนวโนม้ลดลง

6. เป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกของโลกอาจมทีศิทาง
ทีเ่ขม้ขน้ขึน้
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2583

2560

ทีม่า: World Energy Outlook 2018 โดย IEA, : 2017 
Outlook for Energy: A View to 2040 โดย ExxonMobil

Baseline

Sustainable 
Development 

Scenario (IEA)

กรณีพลังงานทดแทนมี Disrupt และ
นโยบายเอือ้ จะมสีดัสว่นการใชส้งูขึน้มาก

พลงังานทดแทน

1. น า้มนัและกา๊ซฯ ยงัเป็นแหลง่พลงังานหลกัของโลกในอนาคต และ
พลงังานทดแทนมแีนวโนม้ Disrupt ระบบพลงังาน
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การใชไ้ฟฟ้าควบคูก่บัพลงังานทดแทน 
คอื หนทางการใชพ้ลงังานทีไ่มท่ าใหเ้กดิคารบ์อนไดออกไซด์

 ภายในปี 2050 สัดส่วนการใช้พลังงานจะเป็นไฟฟา้ประมาณ 50%

 86% ของไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะมาจากแหล่งพลังงานทดแทน

ทีม่า : IRENA 2019
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REmap : ภาพจ าลองความเป็นไปได้
การเพิม่สดัสว่นพลงังานทดแทนสงูสดุเอเชยี

ทีม่า : IRENA 2019

TPES: Total primary energy supply
TFEC: Total final energy consumption
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การลงทนุสว่นเพิม่ดา้นพลงังานทดแทนจะมคีวามจ าเป็นมากขึน้

 ประมาณการการลงทนุดา้นพลงังงานจะมมีลูคา่ 1.1 แสนลา้นเหรยีญในปี 2050  หรอื
ประมาณ 2% ตอ่ปีของ GDP โลก

 การลงทนุสว่นเพิม่นอกเหนอืจากการลงทนุดา้นพลงังานแบบเกา่ (ฟอสซลิ) จะสงูประมาณ 
1.5 หมืน่ลา้น ต ัง้แตน่ีจ้นปี 2050

ทีม่า : IRENA 2019
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การลงทนุดา้น RE EE 
และโครงสรา้งพืน้ทีฐ่าน
ในอาเซยีนอยูท่ ีป่ระมาณ
5 ลา้นเหรยีญตอ่ปี 
ถงึปี 2050

ทีม่า : IRENA 2019

การลงทนุในพลงังานใหมจ่ะเตบิโตท ัว่โลก

ปี 2050 สดัสว่นพลังงานทดแทนจะเพิม่ขึน้ท่ัวโลก 
- แอฟรกิา (89%) 
- ภาคพืน้สมทุร (85%)
- เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(85%)
- ละตนิอเมรกิา (75%) และ 
- ยโุรป (71%) 

ทัง้นี ้เอเชยีตะวนัออก และอเมรกิาเหนอื
อาจตอ้งการลงทนุดา้นพลังงานสงูถงึ 50%
ของการลงทนุทัง้หมดเพือ่รองรับความ
ตอ้งการพลังงานทีส่งูขึน้



12ทีม่า: Sky Scenario โดย บรษัิท Shell 

2. ไฟฟ้าจะเป็นพลงังานหลกัของโลกในยคุศตวรรษที ่21

โลก
มุง่ใชไ้ฟฟ้ามากขึน้

▪ EV
▪ เทคโนโลยดีจิทิลั
▪ เพิม่การเขา้ถงึไฟฟ้า
▪ ไฟฟ้าเพือ่ระบบความรอ้น
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2. ก าลงัการผลติไฟฟ้าในอาเซยีนจะเพิม่ข ึน้เทา่ตวัภายในปี 2040 

ทีม่า : International Energy Agency : IEA
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ทีม่า: World Energy Outlook 2018 โดย IEA 

3. ผูผ้ลติกา๊ซธรรมชาตมิคีวามหลากหลายเพิม่ข ึน้ หลงัปี พ.ศ. 2568

2560-2568 2568-2583



15ทีม่า: World Energy Issues Monitor 2018, World Energy Council (WEC)

4.  Digitalisation มอีทิธพิลตอ่ระบบพลงังานโลกอยา่งมาก

Digitalisation เชือ่มโยง
การจดัหาและการใช้

พลงังานเขา้ดว้ยกนั

 Prosumer
 Smart Grid
 Block Chain
 Demand Integration
 Vehicle to Grid
 Decentralize Supply
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2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ทีม่า: IEA World Energy Outlook 2018

ราคาเฉลีย่โลกของ ระบบกกัเก็บพลงังาน ก็มแีนวโนม้ทีล่ดลงเชน่กนั

5. ตน้ทนุเทคโนโลยพีลงังานทดแทน ลมและเซลลแ์สงอาทติย์
มแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง
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พ.ศ.2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 2568 2568

ทศิทางจาก COP 24
ณ ธนัวาคม 2561 ที่
โปแลนด์

• รักษาอณุภมูเิฉลีย่ของ
โลกไมใ่หเ้พิม่เกนิ 1.5
องศา

• การปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจกควรลดลงจากปี
2010 รอ้ยละ 45 ภายใน
ปี 2030 และอยูใ่นระดับ
“net zero” ภายในปี
2050

• การประชุมในอนาคตมี
แนวโนม้หารอืเป้าที่
สงูข ึน้

มาตรการลดกา๊ซตาม Paris Agreement ยังคงท าใหอ้ณุหภมูโิลกเพิม่ขึน้ 3 องศาเซลเซยีส

6. เป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลกอาจมทีศิทางทีเ่ขม้ขน้ขึน้
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• พลงังานหมนุเวยีนและการใชไ้ฟฟ้าจะชว่ยบรรลกุารลดกา๊ซเรอืนกระจก 75% 
ตามเป้าหมายของโลก 

โดยหากเพิม่มาตรการดา้นการอนุรักษ์พลงังาน จะชว่ยลดกา๊ซเรอืนกระจก กวา่ 90%

ทีม่า : IRENA 2019

6. เป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของโลกอาจมทีศิทางทีเ่ขม้ขน้ขึน้

EE
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ผลลพัธก์ารประชุมระดบัรฐัมนตร ีG20
15-16 มถินุายน 2562

• สง่เสรมิการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมดา้น
พลงังานหมนุเวยีน 

• การสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิไฮโดรเจน 
• การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• การปรับปรงุระบบพลงังาน
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การประชุมดา้นพลงังานอาเซยีน

ประเด็นหารอื
• การสง่เสรมิการเชือ่มโยงโครงขา่ยไฟฟ้าใน

ภมูภิาค 
• การปรับปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
• การพัฒนาพลงังานหมนุเวยีนอยา่งยั่งยนื 
• การใชป้ระโยชนจ์ากกา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

เตรยีมการเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครัง้ที ่37 
(ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) 2-6 กนัยายน 2562 

ประเทศไทยตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตรท์ีด่ขีองภมูภิาค
อาเซยีน พรอ้มทีจ่ะเป็นจดุเชือ่มโยงพลงังานระหวา่ง
ภมูภิาค (Regional Energy Connector: REC) 
เพือ่สง่เสรมิการลงทนุดา้นพลงังานและนวัตกรรม
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สดัสว่นของอาเซยีนในการเตบิโตดา้นตา่ง ๆ 

ทีม่า : IEA 2019

รายไดข้องประชากรทีม่ากขึน้ในอาเซยีนท าใหเ้กดิการผลักดนัในการใชพ้ลงังานมากขึน้
ในหลายเชือ้เพลงิและเทคโนโลย ีรวมถงึสง่ผลใหก้ารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากขึน้
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ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าเพิม่สงูข ึน้อยา่งรวดเร็วในอาเซยีน

ทีม่า : IEA 2019

ไฟฟ้าเพิม่บทบาทในการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย ซึง่สะทอ้นการเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลาง 
และการเขา้ถงึไฟฟ้าสมัยใหมม่ากขึน้
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ถา่นหนิยงัมสีดัสว่นสงูสดุในการเป็นเชือ้เพลงิผลติพลงังานของอาเซยีน

ทีม่า : IEA 2019

การใชถ้า่นหนิในการผลติไฟฟ้า และการใชน้ ้ามันในภาคขนสง่ยังคงมสีดัสว่นทีส่งู
และพลงังานน ้าเป็นสดัสว่นทีส่งูส าหรับการเตบิโตของพลงังานทดแทน
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ความทา้ทายดา้นพลงังานอาเซยีน

ความทา้ทายหลกั
• อาเซยีนยังตอ้งน าเขา้น ้ามันมลูคา่กวา่ 

300 ลา้นเหรยีญ ในปี 2583
• การเพิม่ขึน้ของการปลอ่ยกา๊ซเรอืน

กระจก

ประเด็น
• ระบบท าความเย็นท าใหเ้กดิการใช ้

พลงังานอยา่งมาก จงึตอ้งการ
นโยบายดา้นประสทิธภิาพพลงังานที่
ชดัเจน

• ความเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าในภมูภิาค 
จะชว่ยลดตน้ทนุและสง่เสรมิพลงังาน
ทดแทน

• ควรเริม่ลงทนุในสว่นทีม่คีวามจ าเป็น
สงูสดุหรอืชอ่งวา่งส าคญั หรอืเรง่ระบุ
ชอ่งวา่งเหลา่นัน้
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กิจการ
พลังงานไทย2
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ระบบไฟฟ้า

Generation

ทีม่า : สนพ. ม.ค.-พ.ค. 2562

Transmission and Distribution End-use

ยานยนต์
ไฟฟ้า

กฟผ. 34%

IPP 35%

SPP 22% 

น าเขา้ 9%

ครวัเรอืน
24%

อาคารพาณชิย์
25%

อตุสาหกรรม
46%โครงขา่ยระบบสง่

ของ กฟผ.

โครงขา่ย
ระบบจ าหนา่ย

Charging 
Station

VSPP (RE)
ก าลังการผลติ
ตามสัญญา

3,886 MW

ก าลังการผลติ
ตามสญัญา

42,350  
MW

ณ เดอืน ม.ีค.
2562

Peak ในระบบ
สามการไฟฟ้า

29,837
MW
ณ วนัที ่

21 ม.ีค. 2562
เวลา 15.30 น.
*ไมร่วม Peak 
ของ IPS

กฟภ. กฟน.

71%  28%

สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้า 220
สถานสีาธารณะ
ท ัว่ประเทศ

BEV 325 คนั

Independent 
Power Suppliers

Enhanced Single Buyer (ESB)

• คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เป็นผูก้ ากับดแูลกจิการไฟฟ้า

• ในระบบ ESB กฟผ. เป็นผูรั้บซือ้ไฟฟ้ารายเดยีว และสง่ไฟฟ้าต่อใหแ้ก่
ฝ่ายจ าหน่าย กจิการไฟฟ้าจงึมลีักษณะโครงสรา้งแบบ รวมศนูย์

• PDP 2018 ก าหนดสัดสว่นเชือ้เพลงิการผลติไฟฟ้า

ราคาคา่ไฟฟ้า

คา่ไฟฟ้าฐาน
+

คา่ไฟฟ้าผันแปร
+

ภาษีมลูคา่เพิม่

ขอ้มลูจาก 
EVAT (2562)

รวมท ัง้ส ิน้ 89,673 GWh

กา๊ซ
ธรรมชาติ
52,196 
58%

ถา่นหนิ
น าเขา้/
ลกิไนต์
15,034 
17%

น า้มนั
569 
0.6%

พลงัน า้
3,210 
3%

น าเขา้
9,850 
11%

พลงังาน
หมนุเวยีน
8,813 
10%

2562*
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กา๊ซธรรมชาติ

LNG

น าเขา้กา๊ซ
เหลว

น าเขา้
เมยีนมาร ์

ไทย-มาเล 
JDA

ผลติในอา่ว
ไทย

อตุสาหกรรม
ปิโตรเคมี

สถาน ีNGV

LPG

ผลติบนบก

โรงไฟฟ้า

ภ
า
ค
ต
ะว
นั
อ
อ
ก
เฉ
ยี
ง
เห
น
อื

ระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาติ

LNG 
Terminal

ระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาติ โรงแยกกา๊ซ

โรงไฟฟ้า

• ราคาขายปลกี 363 บาทต่อถัง
(15 กก.) โดยใชเ้งนิอุดหนุน
จากกองทุนน ้ ามันเชื้อ เพลิง 
(เพดานบัญชี LPG -7,000 ลา้น
บาท)

• ราคาขายปลกี NGV ส าหรับรถ
โดยสารสาธารณะ  11.62 บาท 
ตัง้แต่ 16 พ.ค. 2562 และปรับ
ขึน้ 1 บาททกุ 4 เดอืน

สดัสว่นการจดัหา
กา๊ซธรรมชาติ

By-pass 
gas

สดัสว่น
การใชก้า๊ซธรรมชาตริายสาขา

อตุสาหกรรม

ในประเทศ

71%

ยาดานา
9%

เยตากนุ
2%

ซอตกิา
4%

LNG
14%

รวม 5,063 ลลฟ.ตอ่วนั

2562*

ทีม่า : สนพ. ม.ค.-พ.ค. 2562

ผลติไฟฟ้า

2,879

60%

อุตสาหกร

รม

769
16%

โรงแยก

กา๊ซ

975
20%

NGV

203

4%

2562*

รวม 4,826 ลลฟ.ตอ่วนั
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น า้มนั

ผลติน า้มนัดบิ
ในไทย
11%

สง่ออกน า้มนัส าเร็จรปู

โรงกล ัน่น า้มนั

คลงัน า้มนัส าเร็จรปู
LPG

สถานบีรกิาร
น า้มนัทอ่ ถนน

น าเขา้
น า้มนัดบิ

89% 

OIL

คลงัน า้มนัดบิ

น าเขา้น า้มนัส าเร็จรปู

Oil Products

โรงผลติเอทานอล/ 
B100

คลงัเอทา
นอลน า้มนั 

B100
ปาลม์ ออ้ย มนั

คลงัส ารอง
น า้มนั

ท
อ่
 ถ
น
น
 ร
า
ง

กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ 19 พ.ค. 2562
มฐีานะสทุธ ิ33,838 ลา้นบาท

• บญัช ีน ้ามัน มฐีานะสทุธ ิ    40,403 ลา้นบาท
• บญัชี LPG มฐีานะสทุธ ิ    - 6,565 ลา้นบาท

ตะวันออกลาง  57%
ตะวันออกไกล 12%
อืน่ ๆ            20%

กัมพชูา  26%
มาเลเชยี 19%
สงิคโปร์ 15%

ลาว 14%
เวยีดนาม 11%

มาตรการสง่เสรมิการใชน้ า้มนัปาลม์ดบิ: 

• B10 ราคาต ่ากวา่ดเีซลทั่วไป 1 บาท/ลติร
• B20 ราคาต ่ากวา่ดเีซลทั่วไป 5 บาท/ลติร

การใชน้ า้มนัส าเร็จรปู

สดัสว่นการจดัหาน า้มนัดบิ

2562*

(125 พันบารเ์รล/วนั)(964 พันบารเ์รล/วนั)

ผลติใน

ประเทศ

11%

น าเขา้

89%

ทีม่า : สนพ. ม.ค.-พ.ค. 2562

เบนซนิ

36

19%

กา๊ด

6

3%

ดเีซล

77

41%

เครือ่งบนิ

21

12%

น า้มนัเตา

16

9%

LPG

30

16%

2562*
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ภาพรวมระบบพลงังานไทย

IPP    35%
กฟผ. 34%

SPP 22% 

น าเขา้ 9%

VSPP (RE)

ยานยนตไ์ฟฟ้า

ครวัเรอืน
24%

อาคารพาณิชย์
25%

อุตสาหกรรม
46%

โครงขา่ยระบบส่งของ 
กฟผ.

โครงขา่ย
ระบบจ าหน่าย

Charging 
Station

Independent Power Suppliers

กฟภ. กฟน. 

ถา่นหนิแมเ่มาะ/
ถา่นหนิน าเขา้

โรงไฟฟ้า

กา๊ซธรรมชาติ

ไฟฟ้า

น ้ามัน

LNG

น าเขา้ก๊าซ
เหลว

น าเขา้
เมยีนมาร์

ไทย-มาเล 
JDA

ผลติในอ่าว
ไทย

LNG 
Terminal

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซ

By-pass 

gas

ออกใบอนุญาต ก ากับราคาและคณุภาพกา๊ซธรรมชาต ิ ออกใบอนุญาตก ากับราคาและคณุภาพไฟฟ้า  29
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ทิศทาง
พลังงานไทย3
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ทศิทางพลงังานไทย

1. ใชพ้ลังงานมากขึน้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของประชากรและ GDP

2. มแีนวโนม้พึง่พาการน าเขา้ปิโตรเลยีมเกอืบทัง้หมดในอนาคต

3. ก าลังผลติกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศลดลง พึง่พากา๊ซธรรมชาตเิหลว 
(LNG) มากขึน้ และเผชญิกบัภาระตน้ทนุทีจ่ะผันผวนตามราคาตลาดโลก

4. มกีารใชพ้ลังงานทดแทนในสดัสว่นทีม่ากขึน้

5. ผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง (Independent Power Supply: IPS) มมีากขึน้
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1. ใชพ้ลงังานมากขึน้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ข ึน้ของประชากรและ GDP

32
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KTOE, GWh พันล้านบาท

ทีม่า: สศช. สนพ. พพ.

การใชน้ า้มนัส าเร็จรปู (KTOE)

ประเทศไทยใชพ้ลงังานมากขึน้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของประชากร
และ การเตบิโตของ GDP



33

2. ไทยมแีนวโนม้พึง่พาการน าเขา้ปิโตรเลยีมเกอืบท ัง้หมดในระยะยาว

Source: IEA Southeast Asian Energy Outlook 2017

ความตอ้งการพลงังานทีส่งูข ึน้ ท าใหไ้ทยอาจตอ้งน าเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิโดยเฉพาะ
น ้ามันและกา๊ซธรรมชาตใินระยะยาว
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3. ปรมิาณส ารองกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศลดลง พึง่พา LNG มากขึน้

ความเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในไทย ช่วงปีพ.ศ. 2529-2560

ทีม่า กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ
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4. มกีารใชพ้ลงังานทดแทนในสดัสว่นทีม่ากขึน้

ทีม่า : กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, ประมวลผลโดย ศนูยว์จัิยเศรษฐกจิฯ ธนาคารออมสนิ 

• ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนยังคง
เตบิโตตอ่เนือ่ง ซึง่มาจากปัจจัยสนับสนุน
จากโครงการเดมิ 

• ผูป้ระกอบการพลงังานทดแทนไทยมกีาร
ขยายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ
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5. ผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง (Independent Power Supply: IPS) มมีากขึน้

1) SPP direct :โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ทีม่ี
ก าลงัผลติเหลอืจากการขายเขา้ระบบ
ของการไฟฟ้า น ามาใชเ้องหรอืขาย
ใหล้กูคา้ตรง สว่นมากอยูใ่นเขตนคิม
อตุสาหกรรม

2) IPS : โรงไฟฟ้าทีม่วีัตถปุระสงคห์ลกั
ในการผลติไฟฟ้าเพือ่ใชเ้องหรอืขาย
ใหล้กูคา้ตรง โดยไมข่ายเขา้ระบบ
ของการไฟฟ้า

ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของประเทศไทย 
เปรยีบเทยีบกบัระบบ 3 การไฟฟ้า โดยมสีว่น
ตา่งทีเ่กดิจากการผลติไฟฟ้าใชเ้อง
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นโยบายและกิจการ
พลังงาน4
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ล าดบัของการจดัท าแผน

ทีม่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
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แผนระดบัชาตทิีเ่ก ีย่วขอ้งกบัดา้นพลงังาน
จากแผนแมบ่ท 23 ฉบับใน 98 แผนยอ่ย กระทรวงพลังงานรว่มเป็นหน่วยงานหลักในแผนยอ่ยฉบับที่ 6.1, 7.1, 7.2 และ 18.3



เป้าหมาย
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศดขีึน้ 

เป้าหมาย 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
เป้าหมาย 2 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 
เป้าหมาย 3 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มข้ึน 
เป้าหมาย 4 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มข้ึน 
เป้าหมาย 5 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
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ผ
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ศ
า
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า
ต
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แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อยที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนย่อยที่ 3  โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

1. การขนส่งทางราง   2. การขนส่งทางน้้า 3. การขนส่งทางอากาศ
4. การขนส่งทางถนน  5. ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
6. การพัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล
7. การพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ
8. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสต์ลอดโซ่ อุปทานท้ังภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
9. การพัฒนายกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ 
10. การสนับสนุนให้ เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ท่ีทันสมัยภายในประเทศ 
11. การปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการก้ากับดูแลและการบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 1 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
2 ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจทัิลท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ
3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศท้ังในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
4 ก้าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส้าหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานพัฒนาระบบเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบท่ีเกี่ยวข้อง (National Single Window)

2. แผนงานลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทัิลประสทิธิภาพสงูให้
ครอบคลุมท่ัวประเทศ

1. แผนงานการพัฒนาท่าอากาศยานและระบบบริการการเดินอากาศ
2. แผนงานการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้้า
3. แผนงานการพัฒนาสนามบินและระบบโลจสิติกส์ที่เกี่ยวข้อง
4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง

แนวทางการพฒันา

ตวัชีว้ดั 
อันดับความสามารถในการแขง่ขนัดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยสถาบัน IMD (อันดับ)

แผนยอ่ยที ่2 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน

เป้าหมาย 1 สัดสว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน
การผลติไฟฟ้าลดลง
เป้าหมาย 2 การใชพ้ลังงานทดแทนทีผ่ลติ
ภายในประเทศเพิม่มากขึน้ 
เป้าหมาย 3 ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานของ
ประเทศเพิม่ขึน้ 
เป้าหมาย 4 การปรับปรงุและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ย
เทคโนโลยรีะบบโครงขา่ยสมารท์กรดิ

1. จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นพลังงาน

2. สง่เสรมิใหเ้กดิการพัฒนาเทคโนโลยี
3. สนับสนุนการผลติและการใชพ้ลังงาน

ทดแทน.
4. สนับสนุนและสง่เสรมิการวจัิย
5. สนับสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการใช ้

พลังงาน
6. พัฒนา ปรับปรงุกฎหมาย และ

ระเบยีบการก ากับดแูล

แผนงาน/โครงการ

“ประเทศไทยมคีวามม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง”

แผนแมบ่ทที ่7 โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั



เป้าหมาย ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย
ปี 2561 – 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580

สดัสว่นการใชก้า๊ซ
ธรรมชาติ
ในการผลติไฟฟ้า
ลดลง

สดัสว่นการใชก้า๊ซ
ธรรมชาติ
ในการผลติไฟฟ้า

ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ไมเ่กนิรอ้ยละ 50

การใชพ้ลงังาน
ทดแทนทีผ่ลติ
ภายในประเทศเพิม่
มากขึน้ 

สดัสว่นการใชพ้ลงังาน
ทดแทนทีผ่ลติได ้
ภายในประเทศ (รอ้ยละ) 
ในการผลติไฟฟ้า ความ
รอ้น และเชือ้เพลงิ
ชวีภาพ 

สดัสว่นการใช ้

พลงังานทดแทนฯ 
เป็น
รอ้ยละ 15 - 18
ของ
พลงังานขัน้
สดุทา้ย

สดัสว่นการใช ้

พลงังานทดแทน
ฯ เป็น
รอ้ยละ 19 - 22
ของพลงังานขัน้
สดุทา้ย

สดัสว่นการใช ้

พลงังาน
ทดแทนฯเป็น
รอ้ยละ 23-25 
ของพลงังาน
ขัน้สดุทา้ย

สดัสว่นการใช ้

พลงังานทดแทนฯ 
เป็นรอ้ยละ
26-30 ของ
พลงังาน
ขัน้สดุทา้ย

ประสทิธภิาพการใช้

พลงังาน
ของประเทศเพิม่ข ึน้

คา่ความเขม้การใช ้

พลงังานขัน้สดุทา้ย
7.7 7.5 7.3 7.0

การปรบัปรงุและ
พฒันาระบบไฟฟ้า
ของประเทศใหม้ี
ประสทิธภิาพดว้ย
เทคโนโลยรีะบบ
โครงขา่ย
สมารท์กรดิ

จ านวนแผนงาน และ/หรอื
โครงการ
ทีก่ าลงัพัฒนา / 
โครงการน ารอ่ง / 
โครงการทีม่กีารใชง้านที่
เกีย่วขอ้งกบัการเพิม่
ประสทิธภิาพระบบไฟฟ้า
ในแตล่ะระยะ (แผนงาน/
โครงการ)

แผนงาน/
โครงการ
เพือ่การพัฒนา
และสาธติ
น ารอ่งการใชง้าน
ระบบสมารท์กรดิ

แผนงาน/โครงการเพือ่การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบสมารท์กรดิ
การปรับปรงุนโยบายและ
กฎระเบยีบตา่งๆ ใหเ้อือ้ตอ่การ
พัฒนาระบบ
สมารท์กรดิ และ/หรอืการไฟฟ้า
ลงทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบสมารท์กรดิ

แผนงาน/โครงการ
เพือ่การลงทนุ
พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสมารท์กรดิ
ขัน้สงู และ/หรอื
การสนับสนุนให ้
ภาคผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ตดิตัง้เทคโนโลยี
เพือ่ใชง้านรว่มกบั
ระบบสมารท์กรดิใน
การบรหิารจัด
การพลงังาน

ทีม่า: เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิครัง้ที ่1/2562

เป้าหมายและตวัชีว้ดัแผนแมบ่ทที ่7 



ประเด็นทา้ทายในการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ

• สมดลุการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน
การสรา้งสมดลุการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานใหคุ้ม้คา่เกดิประโยชน์
สงูสดุ

• ก ากบัราคาพลงังาน
การก ากบัราคาพลงังานใหส้ะทอ้นตน้ทนุทีเ่ป็นธรรม ไมก่ระทบ
ผูบ้รโิภค

• ขอ้มลู Big Data 
การใชฐ้านขอ้มลู Big Data เพือ่ตดิตามวเิคราะหข์อ้มลู
สถานการณ์พลงังานทีท่นัตอ่เหตกุารณ์

• ความเขา้ใจกบัประชาชน
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนทกุภาคสว่น
ดา้นพลงังาน

• เครอืขา่ยและแนวรว่ม
สรา้งเครอืขา่ยและแนวรว่มในการอนุรักษ์และเขา้ถงึพลงังาน

• เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่
การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมด่า้นพลงังานเป็นทางเลอืกที่
เหมาะสมกบัประชาชนแตล่ะภาค

• ชนบทหา่งไกลมพีลงังานใชอ้ยา่งท ัว่ถงึ
การน าพลงังานมาใชส้นับสนุนประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทหา่งไกลใหม้ี
พลงังานใชอ้ยา่งทัว่ถงึ ไมข่าดแคลน

42



ค าแถลงนโยบายของรฐับาลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักระทรวงพลงังาน

2

วสิยัทัศน์

มุง่ม ัน่ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้ในศตวรรษที ่21

 นโยบายหลกั 12 ดา้น

 นโยบายเรง่ดว่น 12 ดา้น



รฐัธรรมนญู
2560

หมวด 6 มาตรา 72
(5) สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน
และการใชพ้ลังงานอยา่งคุม้คา่...

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี

ดา้นที ่2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน
ดา้นที ่5 การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

นโยบาย
หลกั

ขอ้ 5.6 ขอ้ 5.6.3
• กระจายชนดิเชือ้เพลงิ 

(Fossil vs RE)
• สง่เสรมิเทคโนโลยรีะบบไฟฟ้า

อัจฉรยิะ EV ESS
• ส ารวจคน้หาแหลง่พลังงานใหม ่

และรว่มมอืกับประเทศเพือ่นบา้น
ขอ้ 5.6 ขอ้ 5.6.4
• แผนการพัฒนาระบบโครงขา่ย

ไฟฟ้าอัจฉรยิะทัง้ระบบ
• โครงขา่ยเชือ่มระเบยีงเศรษฐกจิ
ขอ้ 10.4 
• บรหิารจัดการทรัพยากรแรแ่ละ

แหลง่พลังงานในทะเล 

ขอ้ 5.6 ขอ้ 5.6.3
• ท ามาตรฐานน ้ามัน EURO5
• สนับสนุนโครงสรา้งอัตราคา่

ไฟฟ้ารปูแบบใหม ่(หักลบ
หน่วยไฟฟ้าสทุธ)ิ

• ปรับปรงุระบบการก ากับใหม้กีาร
แขง่ขนัเสรเีป็นธรรม

• ราคาพลังงานสะทอ้นตน้ทนุ
• สง่เสรมิโครงสรา้งตลาดไฟฟ้า

ใหม ่(แพลตฟอรม์ตลาดกลาง
ไฟฟ้า)

ขอ้ 5.2 ขอ้ 5.2.1
• Bio-Circular-Green Economy
ขอ้ 5.6 ขอ้ 5.6.3
• สง่เสรมิ B20 และ B100 
• สนับสนุนการผลติและการใช ้

พลังงานทดแทน
• เปิดโอกาสให ้ปชช. มสีว่นรว่ม

ผลติพลังงาน

นโยบาย
เรง่ดว่น

ขอ้ที ่4
• สง่เสรมิการใชผ้ลผลติทางการเกษตรในอตุสาหกรรมพลงังาน 

รา่ง 
แผนงาน
กระทรวง
พลงังาน

1. สรา้งความมั่นคงดา้นพลังงาน 2. ก ากับดแูล ราคา สรา้งการ
แขง่ขนั  เพิม่ประสทิธภิาพ

3. สรา้งความยั่งยนืและเขา้ถงึ
ประชาชน

4. สรา้งความโปรง่ใส เป็นองคก์รทีม่ธีรรมาภบิาล ใหส้งัคมเชือ่ถอื

ความเชือ่มโยงนโยบายและแผนงานกระทรวงพลงังาน
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แผนบรูณาการพลงังานระยะยาว (TIEB) 2018

ครม. เห็นชอบ 30 เม.ย. 62

อยูร่ะหวา่งการปรับปรงุ

เริม่รับฟังความเห็น 4 ภาค ก.ค.62

อยูร่ะหวา่งการปรับปรงุ

อยูร่ะหวา่งการปรับปรงุ
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การจดัท าแผนพฒันาการผลติไฟฟ้า

 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่่า 

 ความมั่นคงรายภูมิภาค โดยเฉพาะเขตนครหลวง
 เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility) 

เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น East-West Corridor, LTM, Asean Power Grid

 IPS
 disruptive technology 
 การเปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer
 การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 

ของประเทศระยะยาวใหม่

 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน/Bio Circular Green
 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 ลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่

ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กมุภาพันธ ์2562
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แนวทางการจดัสรรโรงไฟฟ้า

ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กมุภาพันธ ์2562

• ทีส่ามารถพสิจูนค์วามเชือ่ม ัน่ดว้ยคณุภาพ และสามารถแขง่ดว้ยราคาไมเ่กนิกวา่ Grid Parity

โรงไฟฟ้าตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครฐั1
• สง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ไดแ้ก ่ขยะชุมชน
• โรงไฟฟ้าชวีมวลประชารฐั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

• ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า กฟผ./IPP/SPP-Firm/Import
• จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพือ่ความม ัน่คงรายภมูภิาคแบง่เป็น 7 ภมูภิาค ไดแ้ก ่ภาคเหนอื 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคใต ้และเขตนคร
หลวง 

• จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกั ตามความจ าเป็นและเพยีงพอตอ่การรกัษาความม ัน่คงของระบบ
ไฟฟ้ารายภมูภิาค

• กฟผ. ยงัเป็นผูร้กัษาความม ัน่คงของระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าหลกัประเภทเชือ้เพลงิฟอสซลิ2

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนตามแผน AEDP3
• ประกอบดว้ย ชวีมวล กา๊ซชวีภาพ โซลา่ร ์ โซลา่รภ์าคประชาชน โซลา่รล์อยน า้+Hydro 

พลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ
• มเีป้าหมายการรบัซือ้เป็นรายปีตามแผน AEDP
• รกัษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลกีไมใ่หส้งูขึน้

แผนอนรุกัษพ์ลงังานตามแผน EEP4
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สรปุแผน PDP2018

ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง หน่วย : เมกะวัตต์

เพือ่ใหไ้ดไ้ฟฟ้าทีม่คีวามมั่นคงเชือ่ถอื
ได ้41,800 MW จ าเป็นตอ้งมกี าลงัผลติไฟฟ้า
ตามสญัญา 77,211 MW โดยจะท าใหส้ดัสว่น
ก าลงัผลติไฟฟ้าเป็นดงันี้

ก่าลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี 2561-2580

ก่าลังผลิตสิ้นปี 2560 46,090

ก่าลังผลิตที่ปลดออก ปี 2561-2580 -25,310

ก่าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ปี 2561-2580 56,431

ก่าลังผลิตไฟฟ้าสิ้นปี 2580 77,211

ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กมุภาพันธ ์2562
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สดัสว่นการผลติพลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชือ้เพลงิ
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250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

ลิกไนต์
ถ่านหินน่าเข้า
ก๊าซธรรมชาติ
น้่ามันเตา+ดีเซล
TNB
พลังน้่าต่างประเทศ
พลังน้่าในประเทศ
พลังงานหมุนเวียน
EE

ล้านหน่วย

18%

15%

11%

11%

8%

2%
2%

2%

2%

3%
7%

9%

10%
9%

10%

60% 58%
62%

63%
53%

9% 8% 8%

7%

5%

13%
11% 8%

3%

7%

6%

อนุรักษ์พลังงาน

พลังงานหมุนเวียน

พลังน้่าในประเทศ
พลังน้่าต่างประเทศ

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหินน่าเข้า

ลิกไนต์

ทีม่า: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กมุภาพันธ ์2562
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รา่งแผน AEDP2018 (การผลติไฟฟ้า)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน ผลต่าง
พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟ้า AEDP2015 ด าเนินการแล้ว แผนพัฒนาตาม PDP2018 AEDP2018 2018-2015

พลังงานแสงอาทิตย์ 6,000         2,849            12,725                         15,574       9,574       
ชีวมวล 5,570         2,290            3,496                           5,786         216          
พลังงานลม 3,002         1,504            1,485                           2,989         13-           
ก๊าซชีวภาพ (น  าเสีย/ของเสีย) 600           382               546                             928           328          
ขยะชุมชน 500           500               400                             900           400          
ขยะอุตสาหกรรม 50             31                44                               75             25           
พลังน  าขนาดเล็ก 376           188               -                              188           188-          
พลังน  าขนาดใหญ่ (กฟผ.) 2,906         2,918            -                              2,918         12           
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) 680           -               -                              -            680-          
รวม (MW) 19,684       10,662           18,696                         29,358       9,674       
ผลิตไฟฟ้าได้ (GWh) 65,582       33,767           50,825                         84,592       19,010      
ความต้องการไฟฟ้า (GWh) 326,119      326,119         257,221                       257,221      68,898-      
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : AE (%) 20.11% 10.35% 19.76% 32.89% 12.78%

AE/FEC ภาคการผลิตไฟฟ้า (%) 4.27% 2.20% 3.52% 5.86% 1.59%
หมายเหตุ หน่วย : MW

แผน AEDP2018

(1) *เฉพาะเป้าหมายตามแผน AEDP2015 เป็นตัวเลขก าลังผลิตติดต้ัง (Installation capacity) นอกเหนือจากน้ันเป็นก าลังผลิตตามสัญญา (Contract capacity)

(2) ให้รวมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟ้า เช่น พลังน้ า ความร้อนใต้พิภพ ไฮโดรเจน เซลล์เช้ือเพลิง และอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีในแผนพัฒนาตาม PDP2018 เป็นเป้าหมายเพ่ิมเติมภายใต้แผน AEDP2018 ด้วย

แผน AEDP2015

ทีม่า: พพ. รา่ง AEDP 2018 ฉบบัรับฟังความเห็น 24 กรกฎาคม 2562
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สรปุ รา่งแผน AEDP2018 (ภาคขนสง่)

รายการ
เป้า 

AEDP2015
เป้า 

AEDP2018
ผลตา่ง

ผลติไฟฟ้า 4.27% 5.86% 1.59%

ผลติความรอ้น 19.15% 21.12% 1.97%

ภาคขนสง่ 6.65% 3.04% -3.61%

รวม 30.07% 30.02% -0.05%

มสีดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน เป็นรอ้ยละ 30 ของการ
ใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ยในปี 2580

สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนตอ่การใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย

ทีม่า: พพ. รา่ง AEDP 2018 ฉบบัรับฟังความเห็น 24 กรกฎาคม 2562
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กรอบแนวคดิการจดัท า Gas Plan 2018

• ภาคการผลิตไฟฟ้า
• ภาคการใช้ในโรงแยกก๊าซ
• ภาคอุตสาหกรรม
• ภาคขนส่ง

Demand
• ทบทวนศักยภาพระบบรับส่ง

และโครงสร้างพื้นฐานก๊าซในปัจจุบัน
• พัฒนาระบบรับส่งและโครงสร้าง

พื้นฐานก๊าซรายภูมิภาค

Infrastructure

• การผลิตก๊าซในประเทศ
• น่าเข้าก๊าซจากเมียนมา
• น่าเข้า LNG

Supply
• ส่งเสริมการแข่งขันเสรี

กิจการก๊าซธรรมชาติ
• การดูแลด้านราคาก๊าซธรรมชาติ

Policy / Measure

ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ28 กมุภาพันธ ์2562  
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แผนการบรหิารจดัการน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 – 2579 
(Oil Plan 2015)

• Oil Plan 2015 มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใช ้

ก าหนดทศิทางการบรหิารจัดการดา้น
น ้ามันเชือ้เพลงิใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย
ทีร่ะบภุายใตแ้ผนอืน่ๆ โดยเฉพาะ EEP
AEDP มเีป้าหมายเพือ่ใชเ้ป็นกรอบ
ส าหรับการด าเนนินโยบาย ฯ

• ผลการด าเนนิงานตาม Oil Plan 2015
ตัง้แต ่พ.ศ. 2558 – 2661 

– ผลักดันมาตรการส าคัญ คอื ระบบการขนสง่
น ้ามันทางทอ่ภาคเหนอื จากบางปะอนิ –
ล าปาง ด าเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสร็จ 

– ระบบการขนสง่น ้ามันทางทอ่ไปยังภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื สผ. ไดม้มีตเิห็นชอบ
รายงาน EIA แลว้

– โครงการ SPR ไดท้ าการรับฟังความเห็นแลว้ 
อยูร่ะหวา่งสรปุผลการศกึษา

– ธพ. ประกาศคณุภาพน ้ามันดเีซล B20 และ
เริม่มกีารใชไ้บโอดเีซล B20 ในภาคขนสง่

– ตดิตามแผน EEP อาท ิรถไฟรางคู,่ รถยนต ์
EV 

ทีม่า : กรมธรุกจิพลงังาน 28 กมุภาพันธ ์2562
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การแบง่แยกบทบาทหนา้ทีใ่นการขบัเคลือ่นภาคพลงังาน

นโยบาย

ปฏบิตั ิก ากบั

คณะกรรมการ Code of Conduct
• เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและหนา้ที่

ความรับผดิชอบในปัจจบุนั ลดความซ ้าซอ้น 
ลดอปุสรรค ขอ้จ ากดั ระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานใหส้ัน้ลง 

• อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานของคณะกรรมการทบทวน
โครงสรา้ง บทบาท อ านาจ และ ภารกจิของกระทรวง
พลงังาน ซึง่ม ีปพน. เป็นประธาน

นโยบาย

ก ากบั ปฏบิตั ิ



3 ตลุาคม 2545
มพีระบรมราชโองการตราพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 และ พระราชบญัญัตปิรับปรงุ
กระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายถอืเป็นวันแรกแหง่การ
กอ่ตัง้กระทรวงพลังงาน
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กระทรวงพลงังาน กอ่ต ัง้เมือ่ พ.ศ. 2545

ส านักนายกรัฐมนตรี

 กองเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกองวเิคราะห ์(ฝ่าย
วเิคราะหเ์ชือ้เพลงิธรรมชาต)ิ กรมทรัพยากร
ธรณี 

 กองอตุสาหกรรมน ้ามนั ส านักงานปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม

กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์
กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย
กองควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิและ
กา๊ซ กรมโยธาธกิาร

กระทรวงพาณชิย์
ส านักน ้ามนัเชือ้เพลงิ กรม
ทะเบยีนการคา้

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหง่ชาติ



ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน
• การจัดท ายทุธศาสตร ์งบประมาณและการ

ตดิตามประเมนิผล
• งานบคุคล กฎหมาย คลังและพัสด ุ

ตรวจสอบภายใน ค ารับรองปฏบิัตริาชการ 
การตรวจราชการ 

• การบรหิารราชการสว่นภมูภิาค+ตา่งประเทศ
• การประชาสมัพันธ์
• การมสีว่นรว่มของประชาชนในพืน้ที่

กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ
• บรหิารจัดการสญัญาสมัปทานปิโตรเลยีม
• ก าหนดมาตรฐานการด าเนนิงานอาชวีอ

นามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม
• จัดเก็บคา่ภาคหลวงและผลประโยชน์

อืน่ใด
• บรหิารจัดการถา่นหนิ

กรมธุรกจิพลงังาน
• ก ากับดแูลกจิการพลังงานดา้นคณุภาพ

ความปลอดภัย ความมั่นคงและ
สิง่แวดลอ้ม

• ก ากับคณุภาพมาตรฐานน ้ามันเชือ้เพลงิ 
การคา้และการส ารองน ้ามัน

• ก ากับดแูลโรงกลั่น
• ก ากับดแูล ตดิตามราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ

และเชือ้เพลงิชวีภาพ

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
• เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผน

เสนอแนะนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน

• บรหิารจัดการขอ้มลูและพยากรณ์แนวโนม้
ขอ้มลูพลังงาน

• เป็นฝ่ายเลขานุการของ กพช. กบง. กทอ.

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลงังาน

• สง่เสรมิ ก ากับ การอนุรักษ์พลังงาน
• วจัิย คน้ควา้ และสนับสนุนพลังงาน

ทดแทน

ส านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลงังาน

• ก ากับกจิการไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาต ิ
• การอนุญาตเบ็ดเสร็จ 
• อัตราคา่บรกิารไฟฟ้า และคา่ผา่นทอ่ก๊าซ

การปรับคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(คา่ Ft) 
• ก ากับการรับซือ้ไฟฟ้าตามแผน PDP 
• การคุม้ครองสทิธ ิสรา้งการมสีว่นรว่มของ

ผูใ้ชพ้ลังงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
• ผลติ จัดหา จัดสง่ และจ าหน่ายไฟฟ้า
• ประกอบธรุกจิเกีย่วเนือ่ง
• การผลติและขายลกิไนต์

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
• ด าเนนิธรุกจิดา้นพลังงานและปิโตรเคมี
• กา๊ซธรรมชาต ิ: จัดหา จ าหน่าย ระบบ

ทอ่สง่ โรงแยก
• น ้ามัน : ขายปลกี จัดหา จัดสง่ คลัง

ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ
• รับผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ
• จัดท าแผนรองรับวกิฤตการณ์ดา้นน ้ามัน

เชือ้เพลงิและแผนยทุธศาสตรก์องทนุ
น ้ามันเชือ้เพลงิ

• กูย้มืเงนิ
• ปฏบิัตติามมอบหมาย

4

อ านาจและภารกจิของกรม 
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อ านาจหนา้ที่ กกพ.
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550

กจิการไฟฟ้า (5 ประเภท) กจิการกา๊ซธรรมชาติ (4 ประเภท)

ผลติไฟฟ้า

(Generation)
ระบบสง่ไฟฟ้า

(Transmission)

ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า

(Distribution)

จ าหน่ายไฟฟ้า

(คา้ปลกี)
(Retail)

ศนูยค์วบคมุ

ระบบไฟฟ้า
(System Operator)

ขนสง่กา๊ซฯ
ผา่นระบบสง่

(Transmission)

คา้ปลกีกา๊ซฯ ผา่น
ระบบจ าหน่าย

(Retail &

Distribution) 

คลงัรับจา่ย

กา๊ซธรรมชาตเิหลว
(LNG terminal)

จัดหา & คา้สง่
(Supply &

Wholesale)

Enhanced single buyer model

Enhanced single buyer model

“ก ากบักจิการพลงังานดว้ย
ความเป็นธรรม โปรง่ใส มี
ประสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรับ

ในระดบัสากล”

ก ากบัฯ และมาตรฐาน:

• การอนุญาตเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)

• มาตรฐานวศิวกรรมและ
สิง่แวดลอ้ม (Code of 
Practice)

• คณุภาพบรกิาร (ม.89) 
และความปลอดภยั

• ปรบัปรงุสญัญา PPAs  
GSAs

อตัราคา่บรกิาร
(Tariffs):

• อตัราคา่บรกิารไฟฟ้า
และคา่ผา่นทอ่กา๊ซฯ

• โครงสรา้งคา่ไฟฟ้า

• การปรบัคา่ไฟฟ้าโดย
อตัโนมตั ิ (คา่ Ft)  

• TPA Codes 

ความม ัน่คงทางพลงังาน:
• ก ากบัการรบัซือ้ไฟฟ้า
ใหเ้ป็นไปตามแผน PDP  
(IPP/SPP พลังงาน
หมนุเวยีน)

• ใหค้วามเห็นตอ่
แผนพฒันาฯ (PDP)

• FiT Regulation และ
Wheeling Charges 

• Demand Response
• ระบบโครงขา่ยและศูนย์
ควบคมุโครงขา่ย

• สง่เสรมิแขง่ขนักจิการ
กา๊ซฯ

คุม้ครองสทิธิ สรา้งการมสีว่น
รว่มของผูใ้ชพ้ลงังาน:

• งานรอ้งเรยีนฯ อทุธรณ์
ขอ้พพิาท

• การใชอ้สงัหารมิทรพัย์

• คา่ทดแทนวางโครงขา่ยฯ

• คุม้ครองสทิธฯิ, คพข.

• กองทนุพฒันาไฟฟ้า
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องคป์ระกอบคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน : กบง.

ตามค าส ัง่ กพช. ที ่1/2557 ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2557

รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงพลงังาน ปลดักระทรวง 

5 กระทรวงหวัหนา้สว่นราชการ 
3 หนว่ยงาน

ผูแ้ทน สนพ.

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานกุาร

 เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา

 เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาติ

 ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการคลงั

 ปลดักระทรวงพลงังาน

 ปลดักระทรวงคมนาคม

 ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

 ปลดักระทรวงพาณิชย์

 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
ผอ.สนพ. กรรมการ

และเลขานกุาร

อ านาจหนา้ที่
1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบรหิารและพัฒนา และมาตรการทางดา้นพลงังาน
2. เสนอความเห็นเกีย่วกบัแผนงานและโครงการทางดา้นพลงังาน
3. ก าหนดราคาและอตัราเงนิกองทนุน ้ามนัเชือ้เพลงิ
4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางดา้นราคาพลงังาน 
5. พจิารณาและเสนอความเห็นตอ่ กพช. 
6. ขอใหส้ว่นราชการ/ทอ้งถิน่/รัฐวสิาหกจิ หรอืบคุคลใด ๆ เสนอเรือ่งตา่ง ๆ ทีจ่ะเป็นได ้



กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประธาน : รองนายกฯ
เลขานุการฯ : ผอ.สนพ.

ประธาน : รมว.พน.
เลขานุการฯ : ผู้จัดการ ส.กทอ.

โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ส่านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะอนุกรรมการ
แก้ปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ประธาน : ปลัด พน.
เลขานุการฯ : ผู้จัดการ ส.กทอ.

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

ประธาน : xxxx
เลขานุการฯ : ผู้จัดการ ส.กทอ.

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 2563 (12,000 ล้านบาท)
แผนงาน วงเงิน (ล้านบาท)

1. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 7,530
1.1 กลุ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 4,880

(1) การจัดการภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และอาคารควบคุม 600
(2) การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (BEC) 200
(3) การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ (HEPs & MEPs) 100
(4) การส่งเสริมอุปกรณ์พลังงานประสิทธิภาพสูง 1,500
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพภาคขนส่ง 400
(6) การบริหารจัดการและส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และขนาดเล็กมาก (MSMEs) 250
(7) การสนับสนุนโครงการในพื้นท่ีพิเศษ 1,830

1.2 กลุ่มการวิจัยพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 650
(1) กิจกรรมค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา 450

(2) กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล 200

1.3  งบส้ารองส้าหรับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,000

2. แผนพลังงานทดแทน 4,030
2.1 กลุ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 2,570

(1) เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวมวล/ขยะชุมชน/ขยะอุตสาหกรรม/น้้าเสียอุตสาหกรรม/พืชพลังงาน 100

(2) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบผลิตพลังงานความร้อน 100

(3) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,000

(4) เทคโนโลยีพลังงานลม 40

(5) เทคโนโลยีพลังงานน้้าขนาดเล็ก 40

(6) เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ 40

(7) เทคโนโลยีอื่นๆ 20

(8) เทคโนโลยีแบบผสมผสานร่วมกัน 400

(9) การสนับสนุนโครงการในพื้นท่ีพิเศษ 830

2.2  กลุ่มการวิจัยพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน 260

(1) กิจกรรมค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา 160

(2) กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล 100

2.3  งบส้ารองส้าหรับแผนพลังงานทดแทน 1,200

3. แผนบริหารทางกลยุทธ์ 440

3.1 แผนพัฒนาบุคลากร 440

3.2 แผนด้าเนินงานของส้านักงานกองทุนฯ 200
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การเปลีย่นผา่นการบรหิารภายใต ้พ.ร.บ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562

 27 ก.พ. 62

สนช. ไดผ้า่นความเห็นชอบรา่ง 

พ.ร.บ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

พ.ศ. .... ใหป้ระกาศเป็นกฎหมาย 

 17 ส.ค. 59

ครม. เห็นชอบหลกัการรา่ง 

พ.ร.บ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. .... 

สาระส าคญั (เร ือ่งเดมิ)

 27 พ.ค. 62

พ.ร.บ. กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา โดยมผีลใชบ้งัคบั

เมือ่พน้ 120 วนั นบัแตว่นัประกาศ (24 ก.ย. 62)

 จดัท าแผนรองรบัวกิฤตการณ์ดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ และแผนยทุธศาสตรก์องทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ  (สบพน.)

 จดัท าแผนการจา่ยชดเชยใหแ้กน่ า้มนัเชือ้เพลงิทีม่สีว่นผสมของเชือ้เพลงิชวีภาพ (สบพน.)

 จดัท ากฎหมายล าดบัรองทีเ่ก ีย่วขอ้ง (ภายใน 120 วนั นบัแตว่นัที ่พ.รบ. นีใ้ชบ้งัคบั) (สบพน.+สนพ.)

 จดัท า พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยการยบุเลกิสถาบนับรหิารกองทนุพลงังานและจดัต ัง้ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (สบพน.) 

 แกไ้ขค าส ัง่นายกรฐัมนตรที ี ่4/2547  ลงวนัที ่23 ธ.ค. 2547 (สนพ.)

 การแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบใหช้ดัเจนระหวา่ง สนพ. กบั ส านกังานกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ (สบพน.+สนพ.)

 เสนอ กพช. (สบพน.+สนพ.)

ประเด็นการพจิาณา/การด าเนนิการระยะตอ่ไป

เพือ่รกัษาเสถยีรภาพระดบัราคานา้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในกรณีทีเ่กดิวกิฤตการณ์ดา้นนา้
มนัเชือ้เพลงิ

บทเฉพาะกาล มาตรา 55 ในกรณีทีม่กีารจา่ยชดเชยใหแ้กน่ ้ามันเชือ้เพลงิทีม่สีว่นผสมของเชือ้เพลงิชวีภาพอยูก่อ่นวนัที ่

พ.ร.บ. ใชบ้งัคบั ใหจ้า่ยเงนิกองทนุเพือ่การด าเนนิการดงักลา่วตอ่ไปไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี โดยขยายระยะเวลาการด าเนนิการ

ไดก้ าหนดเงนิชดเชยส าหรับน ้ามันเชือ้เพลงิทีม่สีว่นผสมของเชือ้เพลงิชวีภาพอยูก่อ่น พ.ร.บ. นีใ้ชบ้งัคบั

วตัถปุระสงคข์องกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

ผลกระทบ



ทิศทางด้านพลังงาน

ในยุคดิจิทัล
5
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แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้า (PDP 2018) ค านงึถงึแนวโนม้
เทคโนโลยี

IPS –
Isolated 
Power 
Supply
ผูผ้ลติไฟฟ้า
อสิระ เชน่ นคิม
อตุสาหกรรม

Disruptive 
Technology
นวัตกรรมหรอื
เทคโนโลยเีปลีย่น
พฤตกิรรมการใช ้

พลงังาน เชน่ 
Energy Storage
, EV

Prosumer 
ผูบ้รโิภคไฟฟ้า
ผลติไฟฟ้าใช ้

หรอืใหบ้รกิาร

Grid 
Modernization
ระบบสง่ ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
อจัฉรยิะ
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แนวทางการจดัสรรแหลง่ผลติไฟฟ้าจากเทคโนโลยใีหม่

ทีม่า : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2562
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แผนรองรบั IPS และพลงังานทดแทน 
โดย กระทรวงพลงังาน และ 3 การไฟฟ้า

ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 2562
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โครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) แมฮ่อ่งสอน

• พัฒนาระบบไฟฟ้าใน
พืน้ทีแ่บบ Smart Grid

• แกปั้ญหาไฟตก ไฟดบั

• ลดความผันผวนของ
ระบบไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์

• ลดหน่วยสญูเสยีใน
ระบบไฟฟ้า 

• ชะลอการลงทนุกอ่สรา้ง
ระบบไฟฟ้า

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562
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ERC Sandbox – การทดสอบนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่การก ากบัดแูล
และใหบ้รกิารกจิการไฟฟ้า

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 2562 / www.erc.or.th
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สรปุการเปลีย่นผา่นของภาคพลงังานกบัอตุสาหกรรมยคุดจิทิลั

 ทศิทาง
 อตุสาหกรรมตอ้งปรบัตวัตอ่ตลาดใหมแ่ละเทคโนโลยดีจิทิัล
 ไฟฟ้า คอืพลังงานทีจ่ะมกีารผลติและใชม้ากทีส่ดุในอนาคต
 ม ีการเปลีย่นแปลงของระบบไฟฟ้า อยา่งกา้วกระโดด

 นโยบาย
 PDP 2018 รองรับทศิทางพลังงาน
 ทดสอบระบบดว้ย Sandbox : AMI  / BESS / Micro grid / ERC 



โอกาสและความท้าทาย
พลังงานไทยในอนาคต6



โอกาสและความทา้ทายพลงังานไทยในอนาคต

2

• Grid modernization

• การใชด้เีซล ไบโอดเีซล และน ้ามันปาลม์ดบิ

• เทคโนโลยพีลังงานทดแทนทีต่น้ทนุต า่ลง

• ระบบกกัเก็บพลังงาน
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Renewable Integration

ทีม่า : กฟผ.
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ทีม่า : กฟผ.

National Energy Trading Platform



การใชด้เีซล ไบโอดเีซล และน า้มนัปาลม์ดบิ

เป้าหมายการใชด้เีซล ไอโอดเีซล (B100) และ CPO ภาคพลงังาน

2. ข้อมูลรายงาน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้า่มันแหง่ชาต ิ(กนป.) 28 ม.ิย.62 ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ก.ย. 62



การบรหิารจัดการระบบไฟฟ้ามคีวามทา้ทายมากขึน้จากแนวโนม้
การผลติไฟฟ้าจาก Solar ทีจ่ะมมีากขึน้
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ตน้ทนุทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง
เป็นปัจจัยขบัเคลือ่น

Source: International Energy Agency



ราคาเฉลี่ยโลกของ ระบบกักเก็บพลังงาน มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน

ความเป็นไปไดใ้นการน าระบบกกัเก็บพลงังานมาเพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการระบบ
ไฟฟ้ามมีากขึน้

Source: International Energy Agency, World Energy 

Investment 2019




