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การประเมินแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
 

สุพิชชา  ชีวพฤกษ์1,2* ปิติณตัต ์ ตรีวงศ์2,3 ชาญวทิย ์ ตั้งสิริวรกุล4,5 
เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพฒัน์พงศ์3,5 และ ชยัพิพฒัน์  ศรีมณีชยั3,5 

 
 

บทคัดย่อ 
 ในปี พ.ศ. 2558 ภาครัฐไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ฉบบัใหม่ (พ.ศ. 
2558–2579) ซ่ึงปรับปรุงมาจากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564)  
ทั้งน้ี การขบัเคล่ือนแผนฉบบัใหม่ใหป้ระสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลการด าเนินงานท่ีผ่านมา งานวิจยัน้ี
จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ผลการขบัเคล่ือนแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกฉบบัเดิมต่อการใช้
พลงังานทดแทนภายในประเทศ ระหวา่งปี พ.ศ. 2552–2557 ตามตวัแบบประเมินบริบท–ปัจจยัน าเขา้–กระบวนการ–
ผลผลิต (CIPP Model) โดยการเก็บขอ้มูลทางสถิติ การสัมภาษณ์ และการสัมมนากลุ่ม ผลการวิจยัพบวา่แผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกมีความสอดคลอ้งกบับริบท ภาครัฐมีโครงสร้างการบริหารและกรอบการลงทุน 
รวมถึงมีวธีิด าเนินงานท่ีสามารถขบัเคล่ือนแผนไดดี้ มีการติดตามและปรับปรุงแผนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ สถิติไดร้ายงาน
วา่ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนสูงกวา่เป้าหมายรายปีและมีแนวโนม้การใชพ้ลงังานทดแทนท่ีจะบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ี 25% ในปี พ.ศ. 2564 อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐยงัคงตอ้งท าการส่งเสริมพฒันาพลงังานทดแทนต่อไปทั้งดา้นเทคโนโลยี
และการสร้างจิตส านึกการใชง้านเพื่อใหข้บัเคล่ือนแผนมีความกา้วหนา้ มัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
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Evaluation of the Alternative Energy Development Plan 
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Chedthawut  Poompipatpong3,5 and Chaipiput  Srimanecha3,5 

 
 

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. 
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1. บทน า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของประเทศไทยท่ี
ผ่านมามุ่งเน้นใน 5 ดา้น คือ 1) การจดัหาพลงังานให้
เพียงพอต่อการใชง้าน 2) การก ากบัดูแลราคาพลงังานให้
เป็นธรรม 3) การส่งเสริมพลงังานทดแทน 4) การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ 5) การรักษา
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  [1-4] ภ า ย ใ ต้ก า ร ขับ เ ค ล่ื อ น ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)  
 ก่อนท่ีแผนพลังงานฉบับปัจจุบันทั้ ง 5 แผน (EEP 
2015, AEDP 2015, PDP 2015, Gas Plan 2015 และ Oil 
Plan 2015) จะถูกประกาศใช้เม่ือปลายปี พ.ศ. 2558 
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย มี แ ผนพลั ง ง านหลัก  3  แ ผน เ ดิ ม 
ประกอบดว้ย 1) แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี พ.ศ. 2554–
2573 (Energy Efficiency Development Plan: EEDP 
2011) 2) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012–2021) และ 3) 
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
Development Plan: PDP)  
 เน่ืองจากแผน EEDP ไดป้ระมาณค่าการใชพ้ลงังาน
ของประเทศทั้งกรณีปกติ (Business-as-Usual: BAU) 
และกรณีท่ีแผน EEDP บรรลุผลส าเร็จ แผน PDP จึงถูก
วางแผนให้ด าเนินการสอดคล้องกันโดยต้องจัดหา
ก าลังไฟฟ้าท่ี เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต 
ในขณะท่ีแผน AEDP 2012–2021 ไดศึ้กษาศกัยภาพและ
จดัเตรียมพลงังานทดแทนส าหรับการผลิตไฟฟ้า ความ
ร้อนและเช้ือเพลิงทดแทนในภาคขนส่งโดยมีเป้าหมายท่ี 
25% ของการใชพ้ลงังานรวมในปี พ.ศ. 2564 
 หลงัจากท่ีแผน AEDP 2012–2021 ไดเ้ร่ิมด าเนินการ
มาช่วงระยะเวลาหน่ึง การศึกษาทบทวนขอ้มูลผลการ

ด า เ นินงานถือเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการปรับปรุง
แผนปฏิบติัการ มาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ  
 งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี (แผนเดิม) ดว้ยตวัแบบประเมิน บริบท–ปัจจยั
น าเขา้–กระบวนการ–ผลผลิต (CIPP Model) อนัจะ
น าไปสู่ข้อ เสนอแนะต่างๆ ต่อการปรับปรุงแผน 
มาตรการ และกลยุทธ์ เพื่อให้แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือกมีทิศทางท่ีชัดเจนและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป  
 

2. วธีิด าเนินงานวจัิย 
 การวิ เคราะห์และประเ มินผลการขบั เค ลื ่อน
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี ดว้ย CIPP Model ประกอบดว้ยการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น มติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังงาน (สนพ.) รวมถึง
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
คมนาคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สถาบนัปิโตรเลียม ผูป้ระกอบการ
เอกชนต่างๆ มาเรียบเรียงผลตามล าดบัเวลาและแยก
เป็นมิต ิของบริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ (Product) ทั้งน้ีรวมถึง
การวิเคราะห์ผลกระทบในสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
(ถา้มี) เช่น การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) 
สงัคม (Social) เทคโนโลยี (Technological) ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental) และกฎระเบียบ (Legal) ขอ้มูลต่างๆ ท่ี
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ได้จากการวิเคราะห์ทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพจะถูก
น าเข้าสู่กระบวนการทวนสอบโดยผู ้เ ช่ียวชาญจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล
ทราย ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง หอการค้าไทย สมาคมเอทานอลจากมัน
สัมปะหลัง  สมาคมการค้าผู ้ผ ลิต เ อทานอลไทย 
ผูป้ระกอบการผลิตพลงังานทดแทนเอกชนต่างๆ และ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นตน้ 
 ขอ้เสนอแนะไดถู้กเพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจยัมีขอ้มูล
ที่สมบูรณ์ยิ ่งข้ึน และจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะในการ
วางแผนและพฒันาต่อไป วิธีด าเนินงานวิจยัไดแ้สดงไว้
ในรูปท่ี 1 
 

 
รูปที ่1 ขั้นตอนการวจิยั 

3. การรวบรวมข้อมูลและผลการวเิคราะห์ 
 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
25% ใน 10 ปี ไดรั้บการอนุมติัเม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยเป็น
แผนท่ีถูกพัฒนามาจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน     
15 ปี (Renewable Energy Development Plan: REDP) 
ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  
 แผน AEDP 2012–2021 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุน เวียน  การใช้ เ ช้ือ เพลิงไบโอดี เซล             
เอทานอล และการพฒันาพลงังานทดแทนระดบัชุมชน 
[5] โดยมีการแบ่งเป้าหมายการทดแทนพลงังานออกเป็น 
3 ส่วนคือ (1) การทดแทนพลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานจากขยะ 
พลงังานชีวมวล พลงังานก๊าชชีวภาพ และพลงังานความ
ร้อนใตพ้ิภพ (2) การทดแทนพลงังานความร้อน ไดแ้ก่ 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล และพลงังานก๊าช
ชีวภาพ และ (3) การทดแทนพลงังานเช้ือเพลิงส าหรับ
ภาคขนส่ง ไดแ้ก่ เอทานอลและไบโอดีเซล [6]  
 
3.1 บริบทของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลังงาน
ทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (Context) 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะท่ี
ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงมาก การอนุรักษ์พลงังานหรือ
การเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนให้ประเทศไทยมีความมัน่คงทางพลงังานได้
เพียงพอ รัฐจึงตอ้งจัดหาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมาทดแทน
น ้ ามนัเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชน [7] 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออกแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน (Renewable Energy Development Plan: 
REDP) ซ่ึงมีเป้าหมายพฒันาพลงังานทดแทนสู่พลงังาน
หลกั ลดการพึ่งพาการน าเขา้น ้ ามนัและสร้างความมัน่คง

เร่ิมตน้ 

การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หน่วยงาน และการสมัภาษณ์ 

การแบ่งแยกขอ้มูลตามมิติ C-I-P-P 

การวิเคราะห์และสรุปผล 

การทวนสอบผลการศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

การปรับปรุงขอ้มูลและจดัท าขอ้เสนอแนะ 

ส้ินสุด 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dede.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQFjAAahUKEwjj4Leh-a_IAhWRBY4KHUEGBY8&usg=AFQjCNEOkhHuu7Zk2AVcXXUf1heLFH8f8w
http://www.google.co.th/url?url=http://www.dede.go.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQFjAAahUKEwjj4Leh-a_IAhWRBY4KHUEGBY8&usg=AFQjCNEOkhHuu7Zk2AVcXXUf1heLFH8f8w
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ทางด้านพลงังานให้กับประเทศด้วยราคาท่ีประชาชน
ยอมรับได ้รวมไปถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนให้ได ้
20 % ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. 2565 [8]  
 แผน REDP มีการปรับเป้าหมายการใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมเป็น 25% ในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้ช่ือ 
“แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ปี (AEDP 2012–2021)” แผน AEDP 2012–
2021 ตั้ งอยู่บนสมมติฐาน ท่ีแผน  EEDP สามารถ
ขบัเคล่ือนได้อย่างสมบูรณ์อนัจะท าให้ปริมาณการใช้
พลังงานคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ ท่ีประมาณ 
100,000 ktoe ดงันั้น เป้าหมายการทดแทนร้อยละ 25% 
จึงหมายถึงการตั้ งเป้าการทดแทนท่ีประมาณ 25,000 
ktoe [6] ทั้งน้ี มติท่ีประชุม กพช. คร้ังท่ี 145 (16 ก.ค. 56) 
และ 146 (22 ต.ค.57) ได้ก าหนดปริมาณพลังงาน
ทดแทน ณ ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2564 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 [9-10] 
 
ตารางที ่1 ปริมาณและเป้าหมายพลงังานทดแทน  

Renewable  
Energy 

2011 
(Actual) 

2021 (Goal) 
(Unit) (ktoe) 

Electrical (MW) 2,072.81 14,727.00 5,681 
Thermal (ktoe) 5,879.84 9,800.00 9,800 
Biofuels (ML/day) 2.92 16.2 4,713 
BHD (ML/day) - 3.00 944 
CBG (tons) - 1,200.00 3,807 

Total 24,944 

 
 

3.2 ปัจจัยน าเข้าของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก (Input) 
 ปัจจัยน าเขา้ท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนแผน AEDP 
2012–2021 ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัน าเขา้ดา้นบุคลากร 
2) ปัจจยัน าเขา้ดา้นงบประมาณและวิธีด าเนินงาน 
3.2.1 ปัจจัยน าเข้าด้านบุคลากร 
 ก พ ช .  ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือศึกษาขบัเคล่ือนแผน AEDP 
2012–2021 เป็นรายเช้ือเพลิง เช่น คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงานทดแทน คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริม
เ ช้ือเพลิงชีวภาพ คณะกรรมการบริหารมาตรการ
ส่ง เส ริมการผ ลิตไฟฟ้ าจ ากพลัง ง านห มุน เ วี ยน 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ 
คณะอนุกรรมการเอทานอล คณะอนุกรรมการไบโอ
ดีเซล คณะอนุกรรมการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ า 
คณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน เป็นตน้ ดงันั้น ปัจจยัน าเขา้
ดา้นบุคลากรส าหรับการขบัเคล่ือนแผน AEDP 2012–
2021 นบัไดว้า่มีความครบถว้นและครอบคลุมเช้ือเพลิง
ทุกชนิด [11-12] 
3.2.2 ปัจจัยน าเข้าด้านงบประมาณและวิธีด าเนินงาน 
 กพช. ไดอ้นุมติัแผน AEDP 2012–2021 พร้อมกรอบ
การลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 488,257 ลา้นบาท 
โดยแยกตามภาคส่วนต่างๆ และอาศยักรอบงบประมาณ
เดิมจากแผน REDP [8] ซ่ึงแบ่งออกเป็นการลงทุนใน
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 ลา้นบาท) และภาครัฐวิสาหกิจ (53,049 ลา้น-
บาท) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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 การขบัเคล่ือนมาตรการต่างๆ ตามแผน AEDP 2012–
2021 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
อนุรักษฯ์ ประกอบดว้ย 6 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน
อย่างกวา้งขวาง 2) การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการ
ลงทุนจากภาคเอกชนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 3) การ
แกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันา
พลังงานทดแทน 4) การปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการ
พฒันาสู่ระบบ Smart Grid เป็นตน้ 5) การประชาสัมพนัธ์ 
และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน และ 6) การ
ส่ง เส ริมให้ งานวิ จัย เ ป็น เค ร่ื อง มือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร  
 แผน AEDP 2012–2021 ใชง้บประมาณเดิมจากแผน 
REDP ซ่ึงได้แบ่งไวเ้ป็น 3 ช่วงคือ ระยะสั้ น (ปี พ.ศ. 
2552-2554) เป็นเงิน 156,049 ล้านบาท ระยะกลาง      
(ปี พ.ศ. 2555-2559) เป็นเงิน 145,310 ลา้นบาท และ 
ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2560-2565) เป็นเงิน 186,897 ลา้น
บาท ดงัแสดงในรูปท่ี 3โดยแผน AEDP 2012–2021 ใช้
ในส่วนของงบประมาณระยะกลางและระยะยาว 
 

  

รูปที่ 2 งบประมาณแผน AEDP 2012–2021 แบ่งตาม
ภาคการลงทุน 

 
รูปที ่ 3 งบประมาณ AEDP 2012–2021 แบ่งตาม

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

3.3 กระบวนการของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก (Process) 

 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับพลังงานทดแทนมา

อย่างต่อเ น่ือง การด าเนินการในช่วงแรกนั้ นเ ร่ือง

พลังงานทดแทนมีพ้ืนฐานเดียวกันกับการอนุรักษ์

พลงังาน และมีการสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทน

ตลอดมา จนกระทัง่มีการแยกแผนพลงังานงานทดแทน

ออกจากแผนการอนุรักษพ์ลงังาน เป็นแผน REDP ในปี 

พ.ศ. 2551 และปรับจนเป็นแผน AEDP 2012–2021 ใน

ปี พ.ศ. 2554 [7] ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดมี้การ

ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมพลังงานทดแทนและ

พลงังานหมุนเวียน ผ่านการบริหารของรัฐบาลต่างๆ ดงั

แสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที ่2 สรุปการด าเนินการหลกัๆ ของภาครัฐ [7] 
Year Activity 

2000 
(2543) 

 

-  การน าวสัดุเหลือใช้จากการเกษตรมาท าเป็นแท่ง
เช้ือเพลิงเขียว  

-  การวางแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิง 

2001 
(2544) 

- การออกมาตรการอนุรักษ์พลงังานและพลงังาน
ทดแทน  

- การสนบัสนุนการใช้น ้ ามนัจากพืชเป็นเช้ือเพลิง
ในเคร่ืองยนตดี์เซล 

- การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู ้ผ ลิตรายเล็กประเภท
พลงังานนอกรูปแบบ   

2002 
(2545) 

-  การอนุญาตตั้งโรงงานผลิตและจ าหน่ายเอทา
นอลเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  

-  การก าหนดอตัราเงินส่งเขา้กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังานส าหรับน ้ามนัแก๊สโซฮอล 

2004 
(2547) 

-  การส่งเสริมการผลิตเอทานอลเ พ่ือใช้ เ ป็น
เช้ือเพลิงจากโรงงานน ้าตาลเป็นวตัถุดิบ  

-  การเห็นชอบร่างระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (ผลิตจากพลงังานหมุนเวียน) 

-  การอนุมติัตั้งโรงงานผลิตและจ าหน่ายเอทานอล
เป็นเช้ือเพลิง 

2005 
(2548) 

-  การแต่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ โดยมีหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบาย
และพฒันาดา้นพลงังานทดแทน 

2006 
(2549) 

-  การพิจารณาแนวทางปฏิบติัตามนโยบายเปิดเสรี 
และการติดตามการตั้งโรงงานผลิตและจ าหน่าย    
เอทานอลเป็นเช้ือเพลิง 

-  การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทน  
-  ก าร ส่ ง เส ริมการผ ลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน

หมุน เ วี ยนและการผ ลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
Cogeneration 

-  การส่งเสริมน ้ามนัแก๊สโซฮอล 
-  การก าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับ

ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน  

ตารางที่ 2 สรุปการด าเนินการหลกัๆ ของภาครัฐ [7] 
(ต่อ) 

Year Activity 

2008 
(2551) 

-  การส่งเสริมและพฒันาการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพ 
-  การส่งเสริมการใช ้E85  
-  การส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเล็ก (SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP)  

-  การเร่งรัดพฒันาและยกร่างแผนแม่บทพฒันา
พลงังานทดแทน 15 ปี  

2009 
(2552) 

-  การเห็นชอบแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
-  การปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียน 

-  ก าร ส่ ง เส ริมการผ ลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้

2011 
(2554) 

- การเห็นชอบนโยบายการการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

- การเห็นชอบแผนพฒันาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555–
2564) 

2012 
(2555) 

-  การยกเลิกน ้ามนัเบนซิน 91 

2013 
(2556) 

- การเห็นชอบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงาน    
สีเขียวจากพืชพลงังาน 

-  การเห็นชอบการพิจารณาอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า
จากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลงังานสีเขียว 

-  การเห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตามแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  

-  การเห็นชอบการพิจารณาอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (พลงังานแสงอาทิตย)์ 

2014 
(2557) 

- การเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ Feed-in Tariff 

- การเห็นชอบอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ส าหรับปี พ.ศ. 2558 (ไม่รวมพลงังานแสงอาทิตย)์ 
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3.4 ผลลัพธ์ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก (Product) 
 แผน AEDP 2012–2021 ไดว้างเป้าหมายปริมาณ
การใชพ้ลงังานทดแทนแต่ละชนิด โดยรูปที่ 4 แสดง
เส้นกราฟเปรียบเทียบระหวา่งปริมาณความตอ้งการ
พลงังานทั้งหมดในแต่ละปีจนถึงปี พ.ศ. 2564 และ
เป้าหมายปริมาณพลงังานทดแทนตามแผน AEDP 
2012–2021 
 จากรูปที่ 4 ค ่าเป้าหมายพลงังานทดแทนมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2554–2562 (ค.ศ. 
2011–2021) และมีการกา้วกระโดดในช่วงปลายของ
แผน เน่ืองจากแผน AEDP 2012–2021 วางแผนการใช้
พลงังานทดแทนชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย ์เช่น น ้ ามนั
ดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ (BHD) และก๊าซชีวภาพอัด 
(CBG) ซ่ึงจะท าให้ภาพรวมการใชพ้ลงังานทดแทน
ขยบัข้ึนสู่เป้าหมาย 25% ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 
2021) [6] 
 

 
 
รูปที ่ 4 ค ่าประมาณการณ์การใชพ้ลงังานสุทธิและ
เป้าหมายปริมาณพลงังานทดแทนตามแผน AEDP 
2012–2021 
 

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานได้
รายงานปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2552–2554 [13-15] พบว่ามีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองและสูงกว่าเป้าหมายของแผน AEDP 
2012–2021 อยูป่ระมาณ 16.5% ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

 
 
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทน
จริงกบัค่าเป้าหมายตามแผน AEDP 2012–2021 
 

 
 
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบสัดส่วน (%) การใชพ้ลงังาน
ทดแทนจริงกบัค่าเป้าหมายตามแผน AEDP 2012–2021 
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 ขอ้มูลในรูปที่ 5 ไดถ้ ูกน าเสนออีกคร้ังหน่ึงใน
รูปแบบสัดส่วนของพลงังานทดแทน (%) ดงัแสดงใน
รูปท่ี 6 ซ่ึงแผน AEDP 2012–2021 ตั้งเป้าหมายการใช้
พลงังานทดแทนไวที้่ 7.6% ณ ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 
2011) และเพ่ิมสัดส่วนข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนได ้25% ใน
ปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) [6] 
 แนวโนม้สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552–2557 พบวา่ ในปี พ.ศ. 2554 (ซ่ึงเป็นปีท่ี
ออกแผน AEDP 2012–2021) มีการเพิ่มสัดส่วนของ
พลงังานทดแทนที่ค่อนขา้งชดัเจนกวา่ปีอื่นๆ ทั้งน้ี 
นกัวิจยัไดใ้ชข้อ้มูลยอ้นหลงัดงักล่าวในการคาดคะเน
ศกัยภาพหรือแนวโนม้การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนการใช้
พลงังานทดแทนในประเทศไทยใน 2 รูปแบบพบวา่ 
 1) หากคาดคะเนในลกัษณะฟังก์ชัน่เอ็กโปเนน
เชียล (Exponential function) พบวา่ สัดส่วนการ
ทดแทนสามารถเพ่ิมข้ึนถึง 25% ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2564  
 2) หากคาดคะเนในลกัษณะแนวโนม้เชิงเส้นตรง 
สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทยยงัคง
สูงกว า่ เ ป้ าหมายที ่ตั้งไว  ้แต ่ไม ่สามารถบรรล ุค ่า
เป้าหมายที่ 25% ได ้รัฐจึงตอ้งเร่งผลกัดนัพลงังาน
ทดแทนชนิดใหม่คือ น ้ ามนัดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ 
(BHD) และก๊าซชีวภาพอดั (CBG) ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์
ให้ไดท้นัตามกรอบเวลาอนัจะท าให้แผน AEDP 2012–
2021 บรรลุผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด 
 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะห์ผล
การพัฒนาและการขับเคล่ือนแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 
2555–2564) ต่อการใชพ้ลงังานทดแทนภายในประเทศ 

ตามตัวแบบประเมิน Context-Input-Process-Product 
(CIPP Model) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ  
 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย อีกทั้ง มีส่วนขบัเคล่ือนในการพฒันา
งานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ 
 การขบัเคล่ือนแผนโดย กพช. และคณะกรรมการชุด
ต่างๆ รวมถึงแผนด้านงบประมาณท่ีตั้ งไวใ้นแต่ละ
ช่วงเวลามีความครบถว้น และจากขอ้มูลไดพ้บวา่ภาครัฐ
มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานอย่างละเอียด มีการ
ประเมินและปรับปรุงแผนอยูบ่่อยคร้ังซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึง
ในขั้นตอนการบริหารจดัการและขบัเคล่ือนแผนท่ีดี 
 ผลการเปรียบเทียบปริมาณ/สัดส่วนการใชพ้ลงังาน
ทดแทนพบว่าตลอดช่วงเวลาหลังจากแผน AEDP 
2012–2021 ได้รับการอนุมติั ปริมาณ/สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเ น่ืองและสูงกว่า
เป้าหมายท่ีแผนก าหนดไว ้ในมุมหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า
เป็นความส าเร็จของแผน AEDP 2012–2021 อยา่งไรก็
ตาม แผน AEDP 2012–2021 ยงัคงตอ้งให้ความส าคญั
กับการพฒันาน ้ ามนัดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ (BHD) 
และก๊าซชีวภาพอดั (CBG) ในเชิงพาณิชย ์ 
 ประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานยงัคงให้ขอ้สังเกต
เก่ียวกับแผนเพ่ิมเติมเช่น พลงังานทดแทนมกัมีราคาท่ี
สูงกว่าเช้ือเพลิงแบบดั้ งเดิม การกระตุน้/ส่งเสริมของ
ภาครัฐยงัคงใช้นโยบายทางด้านราคาซ่ึงได้ผลมาโดย
ตลอด แต่ไม่เป็นวิธีการท่ีย ัง่ยืนเน่ืองจากไม่ได้มีส่วน
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ปลูกฝังจิตส านึกดา้นการประหยดัพลงังานและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชน 
 การปรับเป้าหมายรายปีให้สูงข้ึนเพ่ือช่วยกระตุน้ทุก
ภาคส่วนใหเ้ร่งพฒันาพลงังานทดแทนให้มีปริมาณและ
ประสิทธิภาพสูงข้ึน การผนวกข้อมูลระหว่างแผน
อนุรักษพ์ลงังาน (EEDP) เขา้กบัแผน AEDP 2012–2021 
เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากข้ึน เช่น ในกรณีท่ีทั้ งแผน 
EEDP และ AEDP 2012–2021 ประสบผลส าเร็จสูงกวา่
เป้าหมาย สดัส่วนของพลงังานทดแทนท่ีเกิดข้ึนก็อาจจะ
สูงกวา่ 25% มาก ซ่ึงอาจผลกระทบในดา้นลบหากไม่มี
การศึกษาวเิคราะห์ท่ีเพียงพอ 
 ดงันั้น การศึกษาวจิยัเจาะลึกเป็นรายเช้ือเพลิงทั้งดา้น
ศกัยภาพการผลิตพลงังาน (พลงังานแสงอาทิตย ์ลม น ้ า 
ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล เอทานอลและไบโอดีเซล) และการ
น าไปใชง้าน (เพื่อผลิตไฟฟ้า ความร้อนและทดแทน
เช้ือเพลิงในภาคขนส่ง) มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้
ประเทศมีความมัน่คง สมดุลและยัง่ยนืในอนาคต 
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