
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
 

ดร.พรชัย รุจิประภา 
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

1. ความเปนมา 
จากวิกฤติราคาพลังงานปรับตัวขึ้นลง ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเปนมูลคาเกือบหนึง่

ลานลานบาทในระยะเวลาปกวาที่ผานมา ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบ 
ตลอดจนประชาชนไดรับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น กระทรวงพลังงาน
เล็งเห็นความจําเปนในการจัดหาแหลงพลังงานที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศ จึงมีนโยบายจะพัฒนาพลังงานทดแทนเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ 
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 –2565) ข้ึน และไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นทุกภาคสวนใน 4 ภูมิภาค 
 
2. วัตถุประสงคของแผน 
� เพื่อใหประเทศไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลักของประเทศแทนการนําเขาน้ํามัน 
� เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานใหประเทศ 
� เพื่อสงเสริมการใชพลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 
� เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 
� เพื่อวิจัย พัฒนา สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูง 
 
3. เปาหมาย 
 

เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20 
ของการใชพลงังานขัน้สุดทายของประเทศ ภายในป 2565 

 
 
4. กรอบการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป มีกรอบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศใน
ระหวางป 2551- ป 2565 ไดแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554) ระยะกลาง (พ.ศ. 
2555 - 2559) และระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) จะทดแทนการใชน้ํามันไดรวม 19,799 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ ในป 2565 คิดเปนรอยละ 20 ของการใชพลังงานของประเทศ 



� ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – 2554) มุงเนนสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการ
ยอมรับแลว (proven technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิง
ชีวภาพ การผลิตไฟฟา และความรอนจากชีวมวล และกาซชีวภาพ และ NGV โดยมีเปาหมาย ในป 
2554 คือ 

− ไฟฟา 3,273 MW (1,587 ktoe) 
− ความรอน 4,150 ktoe 
− เชื้อเพลิงชีวภาพ 6 ลานลิตร/วัน (1,755 ktoe) 
− NGV ได 393 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (3,469 ktoe) 

� ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – 2559) สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และ
สนับสนุนพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล
จากสาหราย การผลิตน้ํามันจากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และ
พัฒนาตนแบบ Green City และนําไปสูการสรางความเขมแข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทน
ระดับชุมชน โดยมีเปาหมาย ในป 2559 คือ 

− ไฟฟา 4,191 MW (1,907 ktoe) 
− ความรอน 5,582 ktoe 
− เชื้อเพลิงชีวภาพ 9.84 ลานลิตร/วัน (2,831 ktoe) 
− NGV ได 596 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (5,260 ktoe) 

� ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2565) สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ ที่มีความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร เชน พลังงานไฮโดรเจน เปนตน รวมถึงการขยายผล Green City และ
พลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพและการสงออก
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมาย ในป 2565 คือ 

− ไฟฟา 5,608 MW (2,290 ktoe) 
− ความรอน 7,433 ktoe 
− เชื้อเพลิงชีวภาพ 13.50 ลานลิตร/วัน (3,986 ktoe) 
− NGV ได 690 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (6,090 ktoe) 
 

5. มาตรการ/แนวทางการสงเสริมพลังงานทดแทน 
5.1 กําหนดใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ 
5.2 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ตอเนื่อง ไดแก 

� มีมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนถึงป 2554 



� มีมาตรการ ESCO Fund เพื่อสงเสริมการลงทุนและประกันความเสี่ยง 
� มีมาตรการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อชวยลดภาระการลงทุนเริ่มแรกใน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบใหมๆ รวมถึงเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับการ
ลงทุนผลิตพลังงานทดแทนใหมๆ 

� มีมาตรการสงเสริมการลงทุนตามสิทธิประโยชน BOI สําหรับการลงทุนดาน
พลังงานทดแทน และการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
พลังงานทดแทน 

� มีการชดเชยราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลและเบนซินที่มีสวนผสมของเชื้อเพลิง
ชีวภาพต่ํากวาราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลและเบนซินธรรมดา 

5.3 ภาครัฐดําเนินการจัดหาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของพลงังานทดแทน 
เชน การขยายระบบสายสง คลังสําหรับสํารองเชื้อเพลิงชีวภาพ เปนตน 

5.4 มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน เชน 
พระราชบัญญัติรวมทุน พระราชบัญญัติการผังเมือง กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การนําเขา – สงออกน้ํามันปาลมดิบ เปนตน 

5.5 จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการวิจัย พัฒนา สาธิต สงเสริม รณรงค เผยแพร และ
ประชาสัมพันธดานพลังงานทดแทน ภายใตกรอบการดําเนินงานของแผน 

5.6 สามารถเขาถึงแหลงขอมูลพลังงานทดแทน เชน ศักยภาพพลังงานลม แสงอาทิตย 
เปนตน 

5.7 กําหนดใหมีมาตรฐานเทคโนโลยีและการผลิตพลังงานทดแทน 
 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป จะสงผลตอประเทศชาติทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
ดานเศรษฐกิจ 

� ลดการนําเขาพลังงานไดมากกวา 460,000 ลานบาทตอป ในป 2565 
� สงเสริมใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนไดมากกวา 382,240 ลานบาท 
� เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากกวา 40,000 คน 
� ลดกาซคารบอนไดออกไซดไดมากกวา 42 ลานตันตอป 
� ชะลอการลงทุนของภาครัฐในการกอสรางโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกวา 

3,800 เมกะวัตต คิดเปนมูลคามากกวา 100,000 ลานบาท 
� สรางรายไดกลับเขาสูประเทศ โดยการพัฒนาประเทศสูศูนยกลางการสงออก 



� เอทานอลและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น และระบบผลิต
กาซชีวภาพ ในภูมิภาคอาเซียน เปนตน 

ดานสังคม 
� ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการอพยพแรงงานสูเมือง โดยการสรางงานในพื้นที่ชนบท 

เชน โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาชุมชนสีเขียวแบบ
ครบวงจร 

� เกษตรกรมีรายไดจากการขายพืชผลการเกษตรและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
มาก ข้ึนอยางตอเนื่องและมั่นคง 

� ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหเขาถึงพลังงานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง 
ดานสิ่งแวดลอม 

� พัฒนาสูสังคมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่า (Low Carbon Society) และชวย
ลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน 

 
 

 

 
 

 
 


