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การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สุ พิชชา ชีวพฤกษ์1,2* ปิ ติณตั ต์ ตรี วงศ์2,3 ชาญวิทย์ ตั้งสิ ริวรกุล4,5
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพฒั น์พงศ์3,5 และ ชัยพิพฒั น์ ศรี มณี ชยั 3,5

บทคัดย่อ
ในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐได้ประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ฉบับใหม่ (พ.ศ.
2558–2579) ซึ่ งปรับปรุ งมาจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564)
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนฉบับใหม่ให้ประสบผลสาเร็ จจาเป็ นต้องมีการศึกษาข้อมูลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา งานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกฉบับเดิมต่อการใช้
พลังงานทดแทนภายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2552–2557 ตามตัวแบบประเมินบริ บท–ปั จจัยนาเข้า–กระบวนการ–
ผลผลิต (CIPP Model) โดยการเก็บข้อมูลทางสถิติ การสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมีความสอดคล้องกับบริ บท ภาครัฐมีโครงสร้างการบริ หารและกรอบการลงทุน
รวมถึงมีวธิ ีดาเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนแผนได้ดี มีการติดตามและปรับปรุ งแผนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ สถิติได้รายงาน
ว่าปริ มาณการใช้พลังงานทดแทนสูงกว่าเป้ าหมายรายปี และมีแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนที่จะบรรลุตามเป้ าหมาย
ที่ 25% ในปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องทาการส่งเสริ มพัฒนาพลังงานทดแทนต่อไปทั้งด้านเทคโนโลยี
และการสร้างจิตสานึกการใช้งานเพื่อให้ขบั เคลื่อนแผนมีความก้าวหน้า มัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
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Evaluation of the Alternative Energy Development Plan
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Abstract
In 2015, the government has launched new Alternative Energy Development Plan (AEDP 2015), which
was revised from Alternative Energy Development Plan – 25% in 10 year (AEDP 2012–2021). In order to induce
the new AEDP 2015 effectively, it is crucial to investigate previous progression and information. Therefore, the
objective was to analyze the effect of AEDP 2012–2021 on Thailand’s alternative energy consumption, between
2009–2014, using Context-Input-Process-Product model (CIPP model). Data were collected from statistical
information, interviewing and group seminar. The results found that AEDP 2012–2021 conformed to the context of
country’s energy situation. The government has systematically planned both managerial and financial structures,
including a well-organized driving process. Monitoring and improving processes were conducted regularly. The
statistical results reported that the alternative energy consumption were higher than the annual goals and presented a
trend which can achieve the 25% substitution in 2021. However, the government still has to support and develop
alternative energies in both technological and public awareness for the advance, secure and sustainable plan.
Keywords : Alternative Energy Development Plan, National Energy Policy Committee, Renewable Energy
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1. บทนา

ด าเนิ น งานถื อ เป็ นสิ่ งส าคั ญ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบตั ิการ มาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%
ใน 10 ปี (แผนเดิ ม) ด้วยตัวแบบประเมิน บริ บท–ปั จจัย
นาเข้า–กระบวนการ–ผลผลิต (CIPP Model) อันจะ
น าไปสู่ ข ้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ต่ อ การปรั บ ปรุ งแผน
มาตรการ และกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ให้ แ ผนพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทนและพลัง งานทางเลื อกมี ทิ ศทางที่ ชัดเจนและ
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ เชิ งนโยบายของประเทศไทยที่
ผ่านมามุ่งเน้นใน 5 ด้าน คือ 1) การจัดหาพลังงานให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 2) การกากับดูแลราคาพลังงานให้
เป็ นธรรม 3) การส่ งเสริ มพลังงานทดแทน 4) การ
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน และ 5) การรั กษา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม [1-4] ภ า ย ใ ต้ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ก่ อนที่ แผนพลังงานฉบับ ปั จจุ บัน ทั้ง 5 แผน (EEP
2015, AEDP 2015, PDP 2015, Gas Plan 2015 และ Oil
Plan 2015) จะถูกประกาศใช้เมื่ อ ปลายปี พ.ศ. 2558
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย มี แ ผ น พ ลั ง ง า น ห ลั ก 3 แ ผ น เ ดิ ม
ประกอบด้วย 1) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554–
2573 (Energy Efficiency Development Plan: EEDP
2011) 2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลื อ ก 25% ใน 10 ปี (Alternative Energy
Development Plan: AEDP 2012–2021) และ 3)
แผนพัฒนากาลังผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย (Power
Development Plan: PDP)
เนื่ องจากแผน EEDP ได้ประมาณค่าการใช้พลังงาน
ของประเทศทั้งกรณี ปกติ (Business-as-Usual: BAU)
และกรณี ที่แผน EEDP บรรลุผลสาเร็ จ แผน PDP จึงถูก
วางแผนให้ ด าเนิ น การสอดคล้อ งกัน โดยต้อ งจัด หา
ก าลัง ไฟฟ้ าที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในอนาคต
ในขณะที่แผน AEDP 2012–2021 ได้ศึกษาศักยภาพและ
จัดเตรี ยมพลังงานทดแทนสาหรับการผลิตไฟฟ้ า ความ
ร้อนและเชื้อเพลิงทดแทนในภาคขนส่งโดยมีเป้ าหมายที่
25% ของการใช้พลังงานรวมในปี พ.ศ. 2564
หลังจากที่แผน AEDP 2012–2021 ได้เริ่ มดาเนิ นการ
มาช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง การศึ กษาทบทวนข้อมูลผลการ

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการข บั เคลื ่อ น
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%
ใน 10 ปี ด้วย CIPP Model ประกอบด้วยการศึกษา
รวบรวมข้อ มูล จากแหล่ง ต่า งๆ เช่น มติก ารประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ กรมพัฒ นา
พลัง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน (พพ.) และ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงงาน (สนพ.) รวมถึ ง
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู งจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ สถาบันปิ โตรเลียม ผูป้ ระกอบการ
เอกชนต่างๆ มาเรี ย บเรี ย งผลตามลาดับ เวลาและแยก
เป็ นมิต ิข องบริ บท (Context) ปั จ จั ย น าเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Product) ทั้งนี้ รวมถึง
การวิเคราะห์ผลกระทบในสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ จาเป็ น
(ถ้ามี) เช่น การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic)
สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) สิ่ งแวดล้อม
(Environmental) และกฎระเบียบ (Legal) ข้อมูลต่างๆ ที่
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ได้จ ากการวิเคราะห์ ท้ งั เชิ ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพจะถู ก
น าเข้า สู่ ก ระบวนการทวนสอบโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม กรมการขนส่ ง ทางบก กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย สานักเศรษฐกิจการเกษตร สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ า
นครหลวง หอการค้า ไทย สมาคมเอทานอลจากมัน
สั ม ปะหลั ง สมาคมการค้ า ผู ้ ผ ลิ ต เอทานอลไทย
ผูป้ ระกอบการผลิตพลังงานทดแทนเอกชนต่างๆ และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะได้ถูกเพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจยั มีขอ้ มูล
ที่ส มบูร ณ์ยิ ่ง ขึ้ น และจัด ท าเป็ นข้อ เสนอแนะในการ
วางแผนและพัฒนาต่อไป วิธีดาเนิ นงานวิจยั ได้แสดงไว้
ในรู ปที่ 1

3. การรวบรวมข้ อมูลและผลการวิเคราะห์
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
25% ใน 10 ปี ได้รับการอนุมตั ิเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยเป็ น
แผนที่ ถู ก พัฒ นามาจากแผนพัฒ นาพลัง งานทดแทน
15 ปี (Renewable Energy Development Plan: REDP)
ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
แผน AEDP 2012–2021 ส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลั ง งานหมุ น เวี ย น การใช้ เ ชื้ อเพลิ ง ไบโอดี เ ซล
เอทานอล และการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน
[5] โดยมีการแบ่งเป้ าหมายการทดแทนพลังงานออกเป็ น
3 ส่วนคือ (1) การทดแทนพลังงานไฟฟ้ า ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากขยะ
พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าชชีวภาพ และพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ (2) การทดแทนพลังงานความร้อน ได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชี วมวล และพลังงานก๊าช
ชี วภาพ และ (3) การทดแทนพลังงานเชื้ อเพลิงสาหรั บ
ภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล [6]

เริ่ มต้น

3.1 บริบทของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (Context)
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะที่
ราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งสู งมาก การอนุ รักษ์พลังงานหรื อ
การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานไม่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงทางพลังงานได้
เพีย งพอ รั ฐจึ ง ต้อ งจัด หาเชื้ อ เพลิ งชนิ ดอื่ นมาทดแทน
น้ ามันเพื่ อลดผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นกับประชาชน [7]
ในช่ วงปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy Development Plan:
REDP) ซึ่งมีเป้ าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนสู่ พลังงาน
หลัก ลดการพึ่งพาการนาเข้าน้ ามันและสร้างความมัน่ คง

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หน่วยงาน และการสัมภาษณ์
การแบ่งแยกข้อมูลตามมิติ C-I-P-P
การวิเคราะห์และสรุ ปผล
การทวนสอบผลการศึกษาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การปรับปรุ งข้อมูลและจัดทาข้อเสนอแนะ
สิ้ นสุ ด

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการวิจยั
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ทางด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยราคาที่ ประชาชน
ยอมรับได้ รวมไปถึงการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกซึ่ งเป็ นสาเหตุ สาคัญของภาวะโลกร้ อน โดยมี
เป้ าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้
20 % ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2565 [8]
แผน REDP มี การปรั บเป้ าหมายการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่ ม เป็ น 25% ในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่ อ
“แผนพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลื อ ก
25% ใน 10 ปี (AEDP 2012–2021)” แผน AEDP 2012–
2021 ตั้ งอยู่ บ นสมมติ ฐ านที่ แผน EEDP สามารถ
ขับเคลื่ อนได้อ ย่างสมบู รณ์ อนั จะทาให้ปริ มาณการใช้
พลัง งานคาดการณ์ ใ นปี พ.ศ. 2564 อยู่ ที่ ป ระมาณ
100,000 ktoe ดังนั้น เป้ าหมายการทดแทนร้อยละ 25%
จึ ง หมายถึ งการตั้งเป้ าการทดแทนที่ ประมาณ 25,000
ktoe [6] ทั้งนี้ มติที่ประชุม กพช. ครั้งที่ 145 (16 ก.ค. 56)
และ 146 (22 ต.ค.57) ได้ก าหนดปริ ม าณพลัง งาน
ทดแทน ณ ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2564 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 [9-10]

3.2 ปัจจัยนาเข้ าของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Input)
ปั จจัยนาเข้าที่ จาเป็ นต่อการขับเคลื่ อนแผน AEDP
2012–2021 ประกอบด้วย 1) ปั จจัยนาเข้าด้านบุคลากร
2) ปั จจัยนาเข้าด้านงบประมาณและวิธีดาเนิ นงาน
3.2.1 ปัจจัยนาเข้ าด้ านบุคลากร
ก พ ช . ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อศึกษาขับเคลื่อนแผน AEDP
2012–2021 เป็ นรายเชื้อเพลิง เช่น คณะกรรมการบริ หาร
นโยบายพลัง งาน คณะกรรมการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม
พลัง งานทดแทน คณะกรรมการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม
เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ คณะกรรมการบริ หารมาตรการ
ส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั ง งานหมุ น เวี ย น
คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต พลัง งานจากขยะ
คณะอนุ กรรมการเอทานอล คณะอนุ กรรมการไบโอ
ดีเซล คณะอนุ กรรมการพัฒนาโครงการไฟฟ้ าพลังน้ า
คณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายการส่ งเสริ มการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน เป็ นต้น ดังนั้น ปั จจัยนาเข้า
ด้านบุคลากรสาหรับการขับเคลื่อนแผน AEDP 2012–
2021 นับได้วา่ มีความครบถ้วนและครอบคลุมเชื้อเพลิง
ทุกชนิด [11-12]
3.2.2 ปัจจัยนาเข้ าด้ านงบประมาณและวิธีดาเนินงาน
กพช. ได้อนุมตั ิแผน AEDP 2012–2021 พร้อมกรอบ
การลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 488,257 ล้านบาท
โดยแยกตามภาคส่วนต่างๆ และอาศัยกรอบงบประมาณ
เดิมจากแผน REDP [8] ซึ่ งแบ่งออกเป็ นการลงทุนใน
ภ า ค เ อ ก ช น (382,240 ล้ า น บ า ท ) ภ า ค รั ฐ บ า ล
(52,968 ล้านบาท) และภาครั ฐ วิสาหกิ จ (53,049 ล้านบาท) ดังแสดงในรู ปที่ 2

ตารางที่ 1 ปริ มาณและเป้ าหมายพลังงานทดแทน
Renewable
2021 (Goal)
2011
Energy
Electrical (MW)
Thermal (ktoe)
Biofuels (ML/day)
BHD (ML/day)
CBG (tons)

(Actual)
(Unit)
2,072.81 14,727.00
5,879.84 9,800.00
2.92
16.2
3.00
- 1,200.00
Total

(ktoe)
5,681
9,800
4,713
944
3,807
24,944
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การขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ตามแผน AEDP 2012–
2021 ภายใต้ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น
อนุรักษ์ฯ ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 1) การส่ งเสริ มให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
อย่างกว้างขวาง 2) การปรั บมาตรการจู งใจสาหรั บการ
ลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3) การ
แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยงั ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
พลัง งานทดแทน 4) การปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ ง สายจาหน่ายไฟฟ้ ารวมทั้งการ
พัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เป็ นต้น 5) การประชาสัมพันธ์
และสร้ างความรู ้ ความเข้าใจต่อประชาชน และ 6) การ
ส่ งเสริ มให้ ง านวิ จั ย เป็ นเครื่ องมื อ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
แผน AEDP 2012–2021 ใช้งบประมาณเดิมจากแผน
REDP ซึ่ ง ได้แ บ่ ง ไว้เ ป็ น 3 ช่ ว งคื อ ระยะสั้น (ปี พ.ศ.
2552-2554) เป็ นเงิ น 156,049 ล้านบาท ระยะกลาง
(ปี พ.ศ. 2555-2559) เป็ นเงิ น 145,310 ล้านบาท และ
ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2560-2565) เป็ นเงิ น 186,897 ล้าน
บาท ดังแสดงในรู ปที่ 3โดยแผน AEDP 2012–2021 ใช้
ในส่วนของงบประมาณระยะกลางและระยะยาว

รู ป ที ่ 3 งบประมาณ AEDP
ระยะเวลาการดาเนินงาน

2012–2021 แบ่ ง ตาม

3.3 กระบวนการของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Process)
รั ฐ บาลได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ พลัง งานทดแทนมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การด าเนิ น การในช่ ว งแรกนั้ นเรื่ อง
พลัง งานทดแทนมี พ้ื น ฐานเดี ย วกัน กับ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน และมี การสนับสนุ นการใช้พลังงานทดแทน
ตลอดมา จนกระทัง่ มีการแยกแผนพลังงานงานทดแทน
ออกจากแผนการอนุรักษ์พลังงาน เป็ นแผน REDP ในปี
พ.ศ. 2551 และปรับจนเป็ นแผน AEDP 2012–2021 ใน
ปี พ.ศ. 2554 [7] ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการ
ด าเนิ น การสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม พลัง งานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน ผ่านการบริ หารของรัฐบาลต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2

รู ปที่ 2 งบประมาณแผน AEDP 2012–2021 แบ่งตาม
ภาคการลงทุน
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ตารางที่ 2 สรุ ปการดาเนินการหลักๆ ของภาครัฐ [7]
Year
Activity
2000
(2543)

2001
(2544)

2002
(2545)

2004
(2547)

2005
(2548)

2006
(2549)

ตารางที่ 2 สรุ ปการดาเนิ นการหลักๆ ของภาครั ฐ [7]
(ต่อ)
Year
Activity

- การนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทาเป็ นแท่ง
เชื้อเพลิงเขียว
- การวางแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
ผลิตและการใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
- การออกมาตรการอนุ รักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน
- การสนับสนุ นการใช้น้ ามันจากพืชเป็ นเชื้ อเพลิ ง
ในเครื่ องยนต์ดีเซล
- การรั บ ซื้ อไฟฟ้ าจากผู้ผ ลิ ต รายเล็ ก ประเภท
พลังงานนอกรู ปแบบ
- การอนุ ญาตตั้ง โรงงานผลิ ตและจ าหน่ า ยเอทา
นอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง
- การกาหนดอัตราเงิ นส่ งเข้ากองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงานสาหรับน้ ามันแก๊สโซฮอล
- การส่ งเสริ มการผลิ ต เอทานอลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงจากโรงงานน้ าตาลเป็ นวัตถุดิบ
- การเห็ นชอบร่ างระเบี ย บการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน)
- การอนุมตั ิต้ งั โรงงานผลิตและจาหน่ ายเอทานอล
เป็ นเชื้อเพลิง
- การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
แห่ งชาติ โดยมี หน้าที่ใ นการเสนอแนะนโยบาย
และพัฒนาด้านพลังงานทดแทน
- การพิจารณาแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายเปิ ดเสรี
และการติดตามการตั้งโรงงานผลิ ตและจาหน่ าย
เอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิง
- การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน
- การส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
หมุ น เวี ย นแล ะการผลิ ตไฟฟ้ าด้ ว ยระบบ
Cogeneration
- การส่งเสริ มน้ ามันแก๊สโซฮอล
- การก าหนดส่ ว นเพิ่ ม ราคารั บซื้ อ ไฟฟ้ าส าหรั บ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน

2008
(2551)

2009
(2552)

2011
(2554)
2012
(2555)

2013
(2556)

2014
(2557)

22

- การส่งเสริ มและพัฒนาการใช้เชื้ อเพลิงชีวภาพ
- การส่งเสริ มการใช้ E85
- การส่ งเสริ มให้มีการผลิตไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า
รายเล็ก (SPP) และผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็ก มาก
(VSPP)
- การเร่ ง รั ดพัฒนาและยกร่ างแผนแม่ บ ทพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี
- การเห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
- การปรับปรุ งแนวทางการส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียน
- การส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
หมุนเวียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้ าใช้
- การเห็ น ชอบนโยบายการการส่ งเสริ มพลังงาน
ทดแทน
- การเห็ น ชอบแผนพัฒ นาพลัง งานทดแทนและ
พลัง งานทางเลื อ ก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–
2564)
- การยกเลิกน้ ามันเบนซิน 91
- การเห็ น ชอบโครงการวิ ส าหกิ จชุ มชนพลังงาน
สี เขียวจากพืชพลังงาน
- การเห็ นชอบการพิจารณาอัตราการรับซื้ อไฟฟ้ า
จากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสี เขียว
- การเห็นชอบการปรับค่าเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- การเห็ นชอบการพิจารณาอัตราการรั บซื้ อไฟฟ้ า
ในรู ปแบบ Feed-in Tariff (พลังงานแสงอาทิตย์)
- การเห็ นชอบแนวทางการส่ งเสริ มการผลิ ตไฟฟ้ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรู ปแบบ Feed-in Tariff
- การเห็ น ชอบอัต รารั บ ซื้ อไฟฟ้ าจากพลั ง งาน
หมุ น เวี ย นในรู ป แบบ Feed-in Tariff (FiT)
สาหรับปี พ.ศ. 2558 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
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3.4 ผลลัพ ธ์ ข องแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (Product)
แผน AEDP 2012–2021 ได้วางเป้ าหมายปริ ม าณ
การใช้พลังงานทดแทนแต่ล ะชนิ ด โดยรู ป ที่ 4 แสดง
เส้น กราฟเปรี ย บเทีย บระหว่า งปริ มาณความต้อ งการ
พลัง งานทั้ง หมดในแต่ล ะปี จนถึง ปี พ.ศ. 2564 และ
เป้ าหมายปริ ม าณพลัง งานทดแทนตามแผน AEDP
2012–2021
จากรู ป ที ่ 4 ค่า เป้ าหมายพลัง งานทดแทนมีก าร
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในช่วงปี พ.ศ. 2554–2562 (ค.ศ.
2011–2021) และมีการก้าวกระโดดในช่วงปลายของ
แผน เนื่ องจากแผน AEDP 2012–2021 วางแผนการใช้
พลัง งานทดแทนชนิ ด ใหม่ในเชิง พาณิ ชย์ เช่น น้ า มัน
ดีเ ซลชีว ภาพสัง เคราะห์ (BHD) และก๊ า ซชี ว ภาพอัด
(CBG) ซึ่ ง จะท าให้ภ าพรวมการใช้พ ลัง งานทดแทน
ขยับขึ้นสู่ เป้ าหมาย 25% ได้ภายในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ.
2021) [6]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้
รายงานปริ มาณการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย
ระหว่า งปี พ.ศ. 2552–2554 [13-15] พบว่า มี ป ริ ม าณ
เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อเนื่ องและสู งกว่าเป้ าหมายของแผน AEDP
2012–2021 อยูป่ ระมาณ 16.5% ดังแสดงในรู ปที่ 5

รู ป ที ่ 4 ค่า ประมาณการณ์ก ารใช้พ ลัง งานสุ ท ธิ แ ละ
เป้ าหมายปริ ม าณพลัง งานทดแทนตามแผน AEDP
2012–2021

รู ปที่ 6 การเปรี ยบเทียบสัดส่ วน (%) การใช้พลังงาน
ทดแทนจริ งกับค่าเป้ าหมายตามแผน AEDP 2012–2021

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้พลังงานทดแทน
จริ งกับค่าเป้ าหมายตามแผน AEDP 2012–2021
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ข้อ มูล ในรู ป ที ่ 5 ได้ถ ูก น าเสนออีก ครั้ ง หนึ่ ง ใน
รู ปแบบสัดส่ วนของพลังงานทดแทน (%) ดังแสดงใน
รู ปที่ 6 ซึ่ งแผน AEDP 2012–2021 ตั้งเป้ าหมายการใช้
พลัง งานทดแทนไว้ที่ 7.6% ณ ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ.
2011) และเพิ่มสัดส่ วนขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนได้ 25% ใน
ปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) [6]
แนวโน้ม สัด ส่ ว นการใช้พ ลัง งานทดแทนตั้ง แต่ปี
พ.ศ. 2552–2557 พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 (ซึ่ ง เป็ นปี ที่
ออกแผน AEDP 2012–2021) มีก ารเพิ่ม สัด ส่ ว นของ
พลัง งานทดแทนที ่ค ่อ นข้า งชัด เจนกว่า ปี อื ่น ๆ ทั้ง นี้
นักวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลย้อนหลังดังกล่าวในการคาดคะเน
ศักยภาพหรื อแนวโน้มการเพิ่มขึ้ นของสัดส่ วนการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศไทยใน 2 รู ปแบบพบว่า
1) หากคาดคะเนในลัก ษณะฟัง ก์ชัน่ เอ็ก โปเนน
เชีย ล (Exponential function) พบว่า สัด ส่ ว นการ
ทดแทนสามารถเพิ่มขึ้นถึง 25% ได้ภายในปี พ.ศ. 2564
2) หากคาดคะเนในลักษณะแนวโน้มเชิงเส้นตรง
สัดส่ วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยยังคง
สู ง กว่า เป้ าหมายที ่ต ั้ ง ไว ้ แต่ไ ม่ส ามารถบรรลุค ่า
เป้ าหมายที่ 25% ได้ รัฐ จึง ต้อ งเร่ ง ผลัก ดัน พลัง งาน
ทดแทนชนิ ด ใหม่คือ น้ า มัน ดีเ ซลชีว ภาพสัง เคราะห์
(BHD) และก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ให้ออกสู่ เชิงพาณิ ชย์
ให้ได้ทนั ตามกรอบเวลาอันจะทาให้แผน AEDP 2012–
2021 บรรลุผลสาเร็ จได้ในที่สุด

ตามตัว แบบประเมิ น Context-Input-Process-Product
(CIPP Model) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งและการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ต่างๆ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมี
ความสอดคล้อ งกั บ สถานการณ์ ด้ า นพลัง งานและ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย อีกทั้ง มีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนา
งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
การขับเคลื่อนแผนโดย กพช. และคณะกรรมการชุด
ต่ า งๆ รวมถึ ง แผนด้า นงบประมาณที่ ต้ ัง ไว้ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลามีความครบถ้วน และจากข้อมูลได้พบว่าภาครัฐ
มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล การใช้พ ลัง งานอย่า งละเอี ย ด มี ก าร
ประเมินและปรับปรุ งแผนอยูบ่ ่อยครั้งซึ่ งถือว่าเป็ นหนึ่ ง
ในขั้นตอนการบริ หารจัดการและขับเคลื่อนแผนที่ดี
ผลการเปรี ยบเที ยบปริ มาณ/สัดส่ วนการใช้พลังงาน
ทดแทนพบว่ า ตลอดช่ ว งเวลาหลัง จากแผน AEDP
2012–2021 ได้รับการอนุ มตั ิ ปริ มาณ/สัดส่ วนการใช้
พลัง งานทดแทนเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสู ง กว่ า
เป้ าหมายที่ แ ผนกาหนดไว้ ในมุม หนึ่ งอาจกล่า วได้ว่า
เป็ นความสาเร็ จของแผน AEDP 2012–2021 อย่างไรก็
ตาม แผน AEDP 2012–2021 ยังคงต้องให้ความสาคัญ
กับ การพัฒ นาน้ า มัน ดีเ ซลชีว ภาพสัง เคราะห์ (BHD)
และก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ในเชิงพาณิ ชย์
ประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านพลังงานยังคงให้ขอ้ สังเกต
เกี่ ยวกับแผนเพิ่มเติ มเช่น พลังงานทดแทนมักมี ราคาที่
สู งกว่าเชื้ อ เพลิ งแบบดั้งเดิ ม การกระตุน้ /ส่ งเสริ มของ
ภาครั ฐยังคงใช้นโยบายทางด้านราคาซึ่ งได้ผลมาโดย
ตลอด แต่ ไม่ เป็ นวิธี การที่ ยงั่ ยืนเนื่ อ งจากไม่ไ ด้มี ส่ว น

4. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผล
การพัฒ นาและการขับ เคลื่ อ นแผนพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทนและพลัง งานทางเลื อ ก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555–2564) ต่อการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ
24

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560
The Journal of Industrial Technology, Vol. 13, No. 1 January – April 2017

ปลูกฝังจิตสานึ กด้านการประหยัดพลังงานและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของประชาชน
การปรับเป้ าหมายรายปี ให้สูงขึ้นเพื่อช่วยกระตุน้ ทุก
ภาคส่วนให้เร่ งพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีปริ มาณและ
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น การผนวกข้อ มู ล ระหว่ า งแผน
อนุรักษ์พลังงาน (EEDP) เข้ากับแผน AEDP 2012–2021
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนมากขึ้ น เช่น ในกรณี ที่ท้ งั แผน
EEDP และ AEDP 2012–2021 ประสบผลสาเร็ จสู งกว่า
เป้ าหมาย สัดส่วนของพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นก็อาจจะ
สู งกว่า 25% มาก ซึ่ งอาจผลกระทบในด้านลบหากไม่มี
การศึกษาวิเคราะห์ที่เพียงพอ
ดังนั้น การศึกษาวิจยั เจาะลึกเป็ นรายเชื้อเพลิงทั้งด้าน
ศักยภาพการผลิตพลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ า
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล เอทานอลและไบโอดีเซล) และการ
นาไปใช้งาน (เพื่อผลิ ตไฟฟ้ า ความร้ อนและทดแทน
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง) มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะทาให้
ประเทศมีความมัน่ คง สมดุลและยัง่ ยืนในอนาคต
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