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ทิศทางนโยบายพลังงาน
ในอนาคต



ที่มา: OurWorldinData

Diving force : 2 Degree Pathway

ปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางพลังงานโลก
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NET ZERO EMISSIONS RACE
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แนวโน้มการผลิตและใช้พลังงานในอนาคต

ที่มา: Global Renewable Outlook; Energy Transformation 2050. IRENA 2020
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เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
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นายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ในเวที COP26 ว่า ประเทศไทยจะ
สามารถยกระดับ NDC เป็นร้อยละ 40 ซึ่งจะท าให้การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย ได้ภายในปี 2050



กพช. ได้พิจารณาเห็นชอบ กรอบแผนพลังงานชาติ 
โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065–2070 

Support

Policy Direction

ทั้งนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดแผนพลังงานชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทาง Carbon Neutrality

กรอบแผนพลังงานชาติ

Support
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การปรับแผนพลังงานสู่ Low Carbon Economy
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1 2 3 4

Policy Direction to
ภายในปี ค.ศ. 2065 - 2070
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เพิ่มการลงทุนและการจ้างงาน
ในระบบเศรษฐกิจประเทศ
จากการเพ่ิมสัดส่วน
ของพลังงานสะอาด

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทย
รองรับรูปแบบการค้า
กลไกผ่านภาษีคาร์บอน

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ลดการลงทุนในสินทรัพย 

ที่มีประสิทธิภาพต่ า
รองรับ Customer Grid Defection

บรรเทาปัญหา
มลพิษ PM2.5

Grid Edge 
Technology 

ELECTRIFICATION

DECENTRALIZATION

DIGITALIZATION

ประโยชน์จากการปรับแผนพลังงานสู่ Low Carbon Economy

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
หลังสถานการณ วิกฤต
COVID-19



รองรับการเกิด Energy Transformation

Green Society

Smart LifeSmart System
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National Energy Plan

การปรับแผนพลังงานรองรับนโยบาย 4D1E
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ด้านไฟฟา้

 เพ่ิมสัดส่วน RE ในโรงไฟฟ้าใหม่ 
 ลดสัดส่วนการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปลดปลอ่ย CO2

และการผลิตจากโรงไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพต่ า 
 พัฒนนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน และการกักเก็บคาร บอน   
 พัฒนนา Grid Modernization และบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยี Smart Grid พัฒนนาการพยากรณ และการควบคุม
ระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 

 ผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย   
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
รองรับรูปแบบการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น 
เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลงังานไฟฟ้า

Phase out Fossil

High RE Penetration

DER Aggregation

Electrification

Grid Modernization

แผนพลังงานตามแนวทาง 4D1E



ด้านก๊าซธรรมชาติ

แผนพลังงานตามแนวทาง 4D1E
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• ส่งเสริมการใช้ LNG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง
แทนการใช้น้ ามัน และถ่านหิน

• บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนนาระบบการประเมินศักยภาพและก ากบัดแูลทรัพยากรปิโตรเลยีม
ให้ทันสมัย บริหารจัดการการน าเข้า LNG จากต่างประเทศ     

• พัฒนนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกา๊ซธรรมชาติ รองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติ
แบบกระจายศูนย  และก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการและมาตรฐาน
ความปลอดภัย

• เปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติโดยปรับปรงุกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
และพัฒนนาโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเต็มรูปแบบ

Distributed  Gas System

Decarbonized Heat Sector

Resource Optimization

Gas Market Liberation

NG 
LNG 
H2 
Bio-methane

Low-Carbon
Technologies



ด้านน ้ามัน

แผนพลังงานตามแนวทาง 4D1E
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• ปรับปรุงมาตรฐานโรงกลั่นน้ ามนัให้มีคุณภาพน้ ามนั
เทียบเท่า EURO 5 และ 6 ของยุโรป 

• ส่งเสริมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงคาร บอนต่ าและเช้ือเพลิงชีวภาพ
ในภาคขนส่งในสัดส่วนที่เหมาะสม และปรับโครงสร้างราคา
น้ ามันให้สะท้อนต้นทุนและไม่กระทบตอ่ภาระประชาชน

• พัฒนนาการจัดท าระบบการควบคุมก ากบัดแูลและเกบ็ข้อมูล
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล

• ส่งเสริมการปรับเปลีย่นรูปแบบการใช้พลังงานในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ มาเป็นไฟฟ้า และพัฒนนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน้ ามัน พัฒนนาและส่งเสริมการเปลี่ยนการใช้ความร้อน
จาก LPG ในภาคครัวเรือนมาเป็นเตาไฟฟ้า

Low Carbon Petroleum

Bio-Fuel & Low carbon Tech.

Electrified Residential Heat 
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• ประเมินศักยภาพพลังงานหมนุเวียนของประเทศ 
• ส่งเสริมและพัฒนนากลไกการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนแบบกระจายศูนย 
• จัดท าแพลตฟอร มและพัฒนนาศูนย ข้อมูลในการควบคุมพลังงานหมนุเวียน

ด้วยระบบดิจิทัล 
• ก าหนดมาตรการสง่เสริมให้เกิดการลงทุนในพลงังานหมุนเวียนมากขึ้น

โดยการก าหนดราคารับซื้อพลังงานสะอาด และการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้มีกลไกส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ 

• ส่งเสริมการลงทุนในตลาดเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน 
พัฒนนาตลาดชีวมวลเพ่ือการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพ่ือเป็นประเทศฐาน
ของ Bioeconomy ศึกษาและพัฒนนาการใชไ้ฮโดรเจน เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ชีวภาพไปสู่ Bio-Jet และการใช้งานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

DG Promotion

RE Data & 
Control Center

RE Regulation 
& Market

แผนพลังงานตามแนวทาง 4D1E
ด้านพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
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• ก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสทิธิภาพใหม ่พัฒนนามาตรการสง่เสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ปรับปรุงกฎระเบียบและก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดกลไกตลาด
ส่งเสริมการอนุรักษ พลงังาน 

• ส่งเสริมการลงทุนในตลาดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสทิธิภาพพลังงาน 
และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมสเีขียว

• พัฒนนาเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีการใช้พลังงานยุคใหม่ 
พัฒนนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้พลังงานที่มปีระสทิธิภาพ
ในอนาคต เช่น โครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

NEW EE Target

NEW EE Technology 
& Infrastructure

EE Regulation 
& Market

แผนพลังงานตามแนวทาง 4D1E

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



ทิศทางพลังงานโลก
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การปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงในแผน PDP2018 REV.1
ช่วงปี 2563 – 2573 เพ่ือรองรับพลังงานสะอาด
พิจารณาปรับปรุง
จาก

แผนพลังงานชาติ

มุ่งสู่ 
ภายในปี 2065-2070  

ใช้พลังงานสะอาด
แก้ปัญหาโลกร้อน

เป้าหมายและแผนการจ่ายไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด/โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในช่วงปี พ.ศ. 2564–2573 

ปรับ

 พิจารณาแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ ปัจจุบัน
: โครงการรับซ้ือไฟฟ้าจาก RE ที่ล่าช้ากว่าแผน/คาดว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน

 พิจารณาศักยภาพรายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ 
 สอดคล้องกับสถานการณ ต้นทุน/เทคโนโลยี และปริมาณการปล่อย CO2 ตามหลัก IPCC

ให้ความส าคัญกับพลังงานสะอาด  เพื่อสนับสนุนให้ภาคพลังงานช่วยขับเคลื่อน
นโยบาย Carbon Neutrality ของภาครัฐ 

 สอดคล้องกับทิศทางของโลก มุ่งเน้นการลดการปล่อย CO2 แก้ปัญหาโลกร้อน



19

สรุปผลการปรับปรุงแผนการเพ่ิมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานสะอาด 
ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573

โรงไฟฟ้าใหม่ PDP2018 Rev.1 (A) การปรับปรุงใหม่ (B) ส่วนต่าง (B-A)
เช

ื้อเ
พล

ิงฟ
อส

ซิล โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 5,550 4,850 -700

โรงไฟฟ้าถ่านหิน (ลิกไนต ) 600 600 0

รวม (1) 6,150 5,450 -700

พล
ังง

าน
สะ

อา
ด

รับซ้ือไฟฟ้าพลังงานน้ าต่างประเทศ 1,400 2,766 +1,366

พลังงานแสงอาทิตย 5,194 4,455 -739

พลังงานลม 270 1,500 +1,230

ชีวมวล 1,120 485 -635

ก๊าซชีวภาพ 783 335 -448

ขยะ 400 600 +200

พลังน้ าขนาดเล็ก 26 52 +26
รวม (2) 9,193 10,193 +1,000

รวมโรงไฟฟ้าใหม่ (1 + 2) 15,343 15,643 +300

หน่วย: เมกะวัตต 
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ทิศทางนโยบายพลังงานของ
ประเทศไทย



การบริหารจัดการพลังงานแห่งอนาคตสู่ Carbon Neutrality

Smart Infrastructure 
ลงทุนการพัฒนนาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสือ่สารและดา้นดจิิตอล 
เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการสมยัใหม่ตามแนวโน้มเทคโนโลยีคาร บอนต่ า

Market & Price Structure
ปรับโครงสร้างตลาดและโครงสรา้งราคา ให้สามารถตอบโจทย ของการใช้งานแหล่งพลังงานกระจายศูนย  
และสะท้อนต่อการน าเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้าร่วมบริหารจัดการในตลาดพลังงาน

Law & Regulation  
ปรับกฎหมายและระเบียบต่างๆ รองรับการสง่เสริมตลาดการผลิตและใช้พลังงานผ่านเทคโนโลยีคาร บอนต่ า
และเทคโนโลยีกระจายศูนย 
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟา้ยุคใหม่

การพัฒนนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นส่วนส าคัญในการปรับ Port สู่ Carbon Neutrality
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การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ Energy Transition

ที่มา : blogs.edf.org &www.bv.com

Grid modernization
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การปรับโครงสร้างตลาดพลังงานและกฎระเบียบ
เพ่ือรองรับ Energy Transition

New Business Model AdoptionTransform to Multiple Market-based Competition
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การขับเคลื่อนสมารท์กริด ระยะปานกลาง
GW

การพัฒนนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ DERs รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุค
ใหม่และเป็นส่วนส าคัญในการมุ่งสู่  Carbon Neutrality



ขอบคุณครับ

EppoThailandwww.eppo.go.th EppoThailand



ประเด็นค าถาม



1. การมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality ของหน่วยงาน

• จัดท าแผนพลังงานชาติ
มีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่เป้าหมาย “ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร บอนไดออกไซด สุทธิเป็นศูนย  (Carbon Neutrality) 
ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070” ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนนาพลังงานที่ส าคัญประกอบด้วย
▪ ด้านไฟฟ้า เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่โดยมีสัดส่วน RE ไม่น้อยกว่า 50% ให้สอดคล้องกับแนวโน้มต้นทุน RE ที่ต่ าลงโดยพิจารณา

ต้นทุน ESS ร่วมด้วย และไม่ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวสูงข้ึน
▪ ด้านก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเน้นการเปิดเสรีและการจัดหาเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับระบบพลังงานประเทศ และการน าเข้า LNG มุ่งสู่การ

เป็นศูนย กลางการซื้อขาย หรือ LNG Hub
▪ ด้านน้ ามัน จะต้องมีการปรับแผนพลังงานภาคขนส่ง และพิจารณาการบริหารการเปลี่ยนผ่านสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้เชื้อเพลิง

ชีวภาพ (Bio Fuel) และ EV ตามนโยบาย 30@30
▪ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน จะมีการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ตลอดจนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากทุกภาคส่วนให้เข้มข้นมากขึ้น
• ปรับปรุงแผนการเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573
• จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินการสมาร ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574
▪ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  และการจัดการทรัพยากรในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่จ าเป็น รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบาย Carbon Neutrality 
▪ มุ่งด าเนินการพัฒนนาใน 5 ด้าน (1) DR & EMS (2) RE Forecast (3) Microgrid & Prosumer (4) ESS และ (5) EV Integration
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ในการจะมุ่งสู่ Carbon Neutrality ตามทิศทางพลังงานโลก และ  COP 26 กระทรวงพลังงานได้ด าเนนิการ ดังนี้



2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับเรื่องนี้
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• ปรับเปลี่ยนแผนด้านพลังงาน ท้ังด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้้ามัน  ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ตามแนวทาง 4D1E  Digitalization, Decarbonization, Decentralization, Deregulation และ 
Electrification เพ่ือให้สามารถรองรับตามทิศทางพลังงานโลก และ  COP 26

• น าระบบสมาร ทกริดเหรือเทคเข้ามาช่วยบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า ซึ่งจะมีความส้าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในอนาคต น้าไปสู่การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ (DERs) ประเภทต่างๆ ท่ีจะเติบโตตามแนวโน้มของโลก
ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด และ
Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065 - 2070 ตามกรอบแผนพลังงานชาติ

3. ความคาดหวัง
• นโยบายและแผนต่างๆ ในภาคพลังงานจะเป็นส่วนส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่้าตามในการช่วยบรรเทาผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และยังมีส่วนในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิเช่น 
➢ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพต่้า 
➢ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทยจากนโยบาย Carbon Neutrality 
➢ การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดท้าให้เกิดการเพิ่มการลงทุนและการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจประเทศ 
➢ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์วิกฤต COVID-19


