แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
๑. สาระสาคัญ
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงานดาเนินการภายใต้พื้นฐานแนวคิดและหลักการที่สาคัญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล หลักความสุจริต และหลักสิทธิมนุษยชน
พร้อมทั้งน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการใช้ “ความรู้” และ
“คุณธรรม” เป็นเครื่องมือนาทางในการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการปฏิรูปด้าน
พลังงาน ส่งผลให้การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมีการบูรณาการและมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการทบทวนประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของยุทธศาสตร์ชาติ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มภายนอกและภายในประเทศ เพื่อกาหนดกรอบ
การปฏิรูปทีใ่ ช้ประโยชน์จากโอกาส กาหนดแนวทางเพื่อลดอุปสรรค และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศระยะยาวที่ครอบคลุมใน ๓ มิติ ได้แก่
 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจาก
การจัดหาพลังงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิต
และผู้ ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่มเชื้อเพลิ งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลั งงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้ มีสัดส่วนการปล่อยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SGDs) และเป้าหมายของไทยตามความตกลง
ปารีส (Conference of Parties: COP๒๑) นอกจากนี้ในการจัดทาแผนปฏิรูปด้านพลังงาน ยังได้พิจารณาถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแบบทวีคูณ จากการพัฒนาพลังงานต่างๆ ทั้งปิโตรเลียมและ
พลังงานทดแทน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
 การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยส่งเสริมความต่อเนื่องจากการสารวจ
และผลิ ตปิ โ ตรเลี ย มในประเทศไทย ส่ งเสริม การจั ดหาพลั งงานทดแทนที่มีศัก ยภาพส าหรับประเทศไทย
การพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ที่จะจัดหาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่าลง และสร้างความมั่นคง
ในการจัดหาพลังงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยลงทุนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการจัดหาพลังงาน
ในอนาคต
 การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ และยกระดับธรรมาภิบาลใน
ธุรกิจพลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้และการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลธุรกิจ
พลังงาน และให้มีการใช้ศักยภาพด้านพลังงานในประเทศอย่างเต็มที่ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลดข้อขัดแย้งในสังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่น่าเชื่อถือ

จากแนวคิดและหลักการข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้กาหนดประเด็นการปฏิรูป
รวม ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ ด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน ได้แก่ (๑) ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กร
ด้านพลังงานเพื่อรองรับการปฏิรูป (๒) สร้างกติกา (Code of Conduct) เพื่อกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยนโยบาย-หน่วยกากับ-หน่วยปฏิบัติ (๓) สร้าง one-stop-service โรงไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ ปรับปรุงบทบาทหน้าที่องค์กรด้านพลังงานของไทย ให้มีกติกา (Code of
Conduct) ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยนโยบาย-กากับ-ปฏิบัติ ในการสร้างความชัดเจนและลด
ความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน และปรับกระบวนการอนุมัติ อันจะช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานของ
ประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับการสื่อสารกับ
หน่วยงาน สื่อสารมวลชน และประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความไว้เนื้อเชื้อใจในการ
ดาเนินนโยบายภาครัฐ พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานประเทศ (Big Data) ให้มีความสมบูรณ์มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายใต้ระบบเดียวกัน และนา
ข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้ง
ด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ได้แก่ (๑) กาหนดกลไกให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ อย่างเป็นทางการ (๒) กาหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (๓) การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน และ (๔) ส่งเสริมและสร้างระบบธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกองค์กร เพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้มีธรรมาภิบาลในการดาเนินการ มีการพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาที่สาคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชน อาทิ การพัฒนา
โรงไฟฟ้า และสร้ างความตระหนั กกับประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญด้านพลังงาน องค์กรพัฒ นาเอกชนมี
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับแก้กฎหมายในการกาหนดให้การรับฟังความคิดเห็นให้มุ่งเน้นคนใน
พื้น ที่ ขณะที่ผู้ ป ระกอบการมีการดาเนิ น ธุรกิจอย่างมีธ รรมาภิบาล มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคมและชุมชน
ตลอดจนมีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่
๑.๒ ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) โดยกาหนด
สัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้งระบบ ปรับปรุงแนวทางการจัดทา PDP ใหม่ ที่คานึงถึงความ
สมดุล รายภาค ปรั บ ปรุ งอัตราค่าไฟฟ้าและมุ่งเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าส าหรับจุดที่มีความเสี่ ยงและมี
ความสาคัญต่อประเทศ เพื่อให้โครงสร้างแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสม
เป็นธรรม ยกระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในการผลิตไฟฟ้า มีการกระจายระบบผลิต
ไฟฟ้าและการบริหารแหล่งเชื้อเพลิงตามศักยภาพที่มี และมีกาลังผลิตสารองที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟ้าหลัก
และไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
การแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน ทาให้ภาครัฐไม่ต้อง
จัดหางบประมาณมาสนับสนุนเป็นพิเศษ ได้แก่ FIT/Adder ทาให้สามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานทดแทน
ที่มีอยู่ในชุมชนทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะช่วยลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต ทาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประชาชน ชุมชนทั่วไปดีขึ้น และลดมูลค่าการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
พร้ อ มทั้ ง ศึก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขัน ในกิ จ การไฟฟ้ าและก๊ า ซธรรมชาติเ พิ่ มเติ ม โดยค านึ ง ถึ ง
ความมั่ น คงทางพลั งงานและการเตรี ย มความพร้ อมของโครงสร้า งพื้น ฐานด้ านพลั งงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระยะเวลาสภาพตลาดอย่างเหมาะสม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า โดยบูรณาการหน่วยงานกิจการ
ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าและการลงทุนของประเทศ ส่งเสริมและจัดทาระเบียบ
กฎเกณฑ์สาหรับ Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจาหน่าย และส่งเสริมกิจการจาหน่าย
เพื่อเพิ่มบทบาทภาคเอกชนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการกาหนด
นโยบายพลั ง งานไฟฟ้า และทาให้ การบู ร ณาการแผนยุท ธศาสตร์ พ ลั ง งานประเทศ (Strategy Energy
Blueprint) มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ขณะที่การตัดสินใจด้านการลงทุนทั้งในส่ว นของระบบส่งและระบบ
จาหน่ายไฟฟ้ามีความสอดคล้องและไม่ซ้าซ้อนหรือมีการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมของการปฏิบัติงานของทั้ง ๓ การไฟฟ้า เช่น สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ (Spare Parts)
ของระบบส่งและระบบจ าหน่ ายบางอย่ างร่วมกันได้ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามเป้าหมาย
๑.๓ ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย ๒ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ (๑) การจัดก๊าซธรรมชาติให้มี
ความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (๒) การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (๓) การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน และ (๔) การสร้างโอกาส
ให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub เนื่องจากจะช่วยรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการกระจายตัวเพื่อช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในตลาดก๊าซธรรมชาติ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก และ (๓) การกาหนดพื้นที่ใหม่สาหรับพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในระยะยาว เพื่อส่งเสริม
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ประเทศพร้ อ มยกระดั บ รายได้ แ ละความเป็ น อยู่ ข องประชาชนสร้ า งขี ด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
พื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve)
๑.๔ ด้านพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสาหรับโรงไฟฟ้าชีว
มวลเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน โดยบูรณา
การข้อมูลไม้โตเร็ว กาหนดพื้นที่ปลูก และขยายผล ส่งเสริมการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิง ที่บริหาร
จั ดการโดยชุมชน กาหนดมาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิ ง ชีว มวลไม้โ ตเร็ว และตลาดกลางซื้อขาย

เชื้อเพลิ งชีวมวลไม้โตเร็วของประเทศ อันจะส่งผลให้ เกิดการส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับชุมชนอย่าง
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาด้านขยะและสนับสนุนการเพิ่มรายได้กับชุมชน โดยประสานหน่วยงานออก
มาตรการสนับสนุนรวบรวมขยะ และกาหนดให้มีกฎหมายบังคับใช้วิธีการแยกขยะ การขนส่ง การจัดเก็บ สร้าง
แนวทางและรูปแบบ (Model) ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดึงภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าขยะที่เหมาะสมกับสภาพขยะ
มูลฝอยของไทยเพื่อนาไปดาเนินการแบบบูรณาการและขยายผลการจัดการไปยังเทศบาลหรือ อบจ./อบต. ที่มี
ความพร้อม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการขยะได้ทั้ งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็กและมีปริมาณขยะไม่มากจนถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณขยะมาก
ประเด็ นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ปรับปรุงกฎหมาย กาหนด
มาตรการสนับสนุนการติดตั้ง และระเบียบที่เอื้อให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนได้สะดวก
ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเวลาที่เกินความจาเป็น อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ลดการ
สูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง สายจาหน่าย เกิดการว่าจ้างแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ในประเทศ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี เพื่อสร้างกรอบ
และโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งที่เหมาะสมกับประเทศ นาไปสู่การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
เกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ โรงกลั่น และยานยนต์ โดยประมาณความต้องการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง (BAU) ที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่การกาหนดโครงสร้างพลังงานภาคขนส่ง ปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลังงาน
(EEP ๒๐๑๕) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP ๒๐๑๕) และแผนบริหารจัดการ
น้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan ๒๐๑๕) อันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการกาหนดแนว
ทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีราคาที่เหมาะสม
๑.๕ ด้านการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็น ปฏิรูปที่ ๑๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่า งคุ้มค่าในกลุ่ม
อุต สาหกรรม อาทิ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพหม้ อน้า เพิ่มประสิ ทธิภ าพระบบไอน้าสาหรับโรงไฟฟ้าชีว มวล
ยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้ม ออกข้อบัญญัติ Factory Energy Code และกาหนดมาตรการและ
แนวทางให้โรงงานขยายผลการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า
๒,๖๐๐ ล้านบาท
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๑๔ การใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ เ กณฑ์ ม าตรฐานอาคารด้ า นพลั ง งาน (Building
Energy Code : BEC) โดยอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงขึ้นในประเทศไทย ที่มีขนาดรวมกันตั้งแต่
๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้น ไป ต้อ งมีก ารใช้ พลั ง งานเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก ระทรวงพลั งงานออกประกาศ
กฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน อันเป็นการส่งเสริมให้อาคาร
ที่ก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิด
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ พร้อมทั้งลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงาน
ภาครั ฐ ปรั บ ปรุ งกฎหมายและออกระเบี ยบวิธีปฏิบัติ ที่เหมาะสม เพื่อส่ งเสริม กลไกบริษัทจัดการพลั งงาน
(Energy Service Company: ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและเกิดการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ประกอบด้วย ๒ ประเด็นปฏิรูป ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีทิศทาง
และความชัดเจนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สร้างความเชื่อมั่นการลงทุน และสามารถวางแผน
ด้านพลังงานเพื่อรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนและ
ประกาศเป้าหมายการพัฒนาและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการจัดหาพลังงานเพื่อ
รองรับ จัดทาแผนปฏิบัติการ และจัดทาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทย
มีทิศทางการส่งเสริมการลงทุนและมีการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บ
พลังงานซึ่งนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) ที่สาคัญ และกาหนดแผนการ
นามาใช้ในระบบสายส่งในภาคพลัง งาน จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน
และปรั บปรุ งการวางแผนด้านพลังงานให้มีการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
ประเทศ

๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบแนวคิดและแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวม ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็น มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในแต่ละประเด็นปฏิรูปที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่
(๔) โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า โดยกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการจัดหาพลังงานทั้ง
ระบบ (๕) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (๖) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (๗) ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (๘) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ (๙) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (๑๐) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (๑๑) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (๑๒) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่ง (๑๓) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (๑๔) การใช้
ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) (๑๕) การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (๑๖) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ
(๑๗) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
ภาคการผลิ ต และบริ ก าร การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม มีการเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมาย/ระเบี ยบ และโครงสร้ างพื้น ฐานเพื่อรองรับการผลิ ตพลังงานใช้เอง (Distributed Green
Generation) กาหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ พร้อมทั้งมุ่งจัดหา

พลังงานทั้งปิโตรเลียมและไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน มีโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นการปรับสมดุลเพื่อให้กลไก
ตลาดผลักดันให้เกิดการแข่งขันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบกิจการพลังงาน
พร้ อมทั้งส่ งเสริ มการลงทุน ในอุตสาหกรรมพลั งงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจ
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานที่ (๔) โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า โดยกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูป
การจัดหาพลังงานทั้งระบบ (๖) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (๗) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาติ (๙) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (๑๐) แนวทาง
ส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (๑๑) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ
อย่างเสรี (๑๓) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (๑๔) การ
ใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) (๑๕) การใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ (๑๖) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ
(๑๗) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติในด้านการ
พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบและแนวทางการปฏิรูป
พลังงานที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และการพัฒนาโครงข่าย
ระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้พลังงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการสร้าง
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒.๓ ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานที่ (๑) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน (๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (๓) ปฏิรูปการ
สร้ างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่ วน และ (๖) ปฏิ รูปโครงสร้ างการบริหารกิจการไฟฟ้า มีความสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ ชาติ ใ นด้ า นการวางระบบบริ หารงานราชการแบบบูร ณาการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อน
นโยบายภาครัฐ การยกระดับงานบริการประชาชนและอานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ การ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับให้มีค วามชัด เจน ทันสมัย เป็น ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่า ง
ประเทศ เนื่องจากมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทั้งด้านการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแล และการประกอบกิจการ สร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินกิจการของภาคพลังงานทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดหาพลังงาน และร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมถึงการสร้างกลไกเพื่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือสู่สาธารณะ

๓. เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑ ระยะสั้น ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงาน สร้างแผน
จัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
๑) ปรับโครงสร้างองค์กร และสร้าง Code of Conduct ในหน่วยงานพลังงานของประเทศ
๒) สร้าง OSS โรงไฟฟ้าที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ
๓) การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๔) มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก
๕) รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ามัน
๖) ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า และส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน
๗) ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub
๘) ริเริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี
๙) มี ก ารก าหนดทิ ศ ทางลงทุ น และการพั ฒ นายานยนต์ ไ ฟฟ้ า และระบบกั ก เก็ บ
พลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน
๑๐) จั ดท ากฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การอนุ รั กษ์ แ ละใช้ พลั งงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)
การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๓.๑.๒ ระยะปานกลาง ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ การบริห ารจั ดการด้ านพลั ง งานมีธ รรมาภิบ าล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ป รับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
๑) มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
๒) เริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมี ระยะที่ ๔
๓) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน มีการ
ขยายตัวภายในประเทศตามเป้าหมายของคณะกรรมการระดับประเทศ
๔) ลดการผู กขาด สร้างการแข่งขั นในทุกกิจการพลั งงาน ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ได้รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น
๕) บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖) สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๒ ผลที่พึงประสงค์
๓.๒.๑ กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม
๓.๒.๒ พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และได้รับการบริการทีม่ ีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม

๓.๒.๓ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒.๔ มีกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชนเพื่อ
พัฒ นาพลั งงานทางเลื อกที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อช่ว ยลดความเหลื่ อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
๓.๒.๕ มีกลไกเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลั งงาน และเกิดการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการพลังงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๓.๒.๖ มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และสื่อสารด้านพลังงานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องกับประชาชน
๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ที่ประเทศและประชาชนจะได้รับ
๓.๓.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๑) การให้ บริ การประชาชนและการลงทุ นด้ านพลั งงานของประเทศเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลพลังงานได้สะดวก รวดเร็ว
และได้รับความเชื่อถือ
๓) มีกลไกการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่
เพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน ทาให้เกิดความไว้วางใจ
๔) มีกรอบแนวทางธรรมาภิบาลในการดาเนินงานทั้งรั ฐ NGOs และผู้ประกอบการ
อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้การดาเนินการโปร่งใส ตรวจสอบได้ นาไปสู่การลดข้อขัดแย้งในสังคม
๓.๓.๒ ด้านไฟฟ้า
๑) การพัฒ นาโรงไฟฟ้าเป็นไปตามแผน ประชาชนมีพลั งงานใช้อย่างเพียงพอและ
มั่นคงในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม
๒) เพิ่มการพึ่งพาตนเองทางพลังงานจากการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างเสรี สร้าง
งาน สร้ า งอาชี พ ลดภาระของภาครั ฐ ในการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และลดการน าเข้ า เชื้ อ เพลิ ง จาก
ต่างประเทศ
๓) การลงทุนระบบส่ง ระบบจาหน่ายไฟฟ้า เกิดการบูรณาการ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์
จากราคา และคุณภาพบริการที่ดีขึ้น
๓.๓.๓ ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
๑) สร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค
๒) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติในด้าน
ราคา รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานชาวไทยเกิดกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการที่เข้ามาแข่งขัน
รายใหม่

๓) การสร้ างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ ๔ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนเพิ่มอีกอย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยผลักดันให้ไทย
มีโอกาสก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี และสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
๓.๓.๔ ด้านพลังงานทดแทน
๑) สร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงาน
ลดความขัดแย้ง และเพิ่มการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
๒) นาขยะมูล ฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิ ตไฟฟ้า ช่ว ยลดผลกระทบที่มีต่อสุ ขภาพ
ประชาชนอันเกิดจากมลพิษขยะ
๓) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๔) ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งนาไปสู่
การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
๓.๓.๕ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) ลดต้นทุนพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาท ภายในปี ๒๕๖๕
๒) ประหยัดงบประมาณภาครัฐเกือบ ๘,๐๐๐ ล้านบาท เกิดการจ้างงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ
บุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นจานวนมาก
๓.๓.๖ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
๑) ประเทศมีทิศทางการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน นาไปสู่โอกาส
สร้างฐานการลงทุนและการจ้างงาน
๒) การนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดภาระของภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
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