
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป
พ.ศ. 2551 - 2565



เปาประสงค
“เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20
ของการใชพลังงานขัน้สุดทายของประเทศ ในป 2565”

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหประเทศไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลัก
ของประเทศแทนการนาํเขาน้ํามนั

2. เพิ่มความมัน่คงในการจัดหาพลังงานใหประเทศ
3. สงเสริมการใชพลังงานรปูแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร
4. สนับสนนุอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลังงาน
ทดแทนในประเทศ 

5. วิจัย พัฒนา สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ประสิทธิภาพสูง 

แผนพลังงานทดแทน 15 ป



ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทน
พ.ศ. 2551-2565

7.6%

Target   5,608 MW
Existing  1,750 MW  

Adder cost   3,858 MW
-น้ําขนาดเลก็/ลม/แสงอาทิตย
-ชีวมวล/กาซชีวภาพ/
พลังงานขยะ/ไฮโดรเจน

Target  7,433 ktoe
Existing 3,007 Ktoe

2554

15.6%

2.4%

เอทานอล
Target       9.0 ลานลิตร/วัน
Existing   1.24 ลานลิตร/วัน
ไบโอดีเซล
Target      4.5 ลานลิตร/วัน
Existing  1.56  ลานลิตร/วัน
ไฮโดรเจน
Target      0.1 ลาน ก.ก.

4.1%

ผลิตไฟฟา

ผลิต
ความรอน

เชื้อเพลิง
ชีวภาพ

2565

20.3%

ยุทธศาสตรการพฒันาพลังงานทดแทนยุทธศาสตรการพฒันาพลังงานทดแทน

หมายเหต ุ: *เบื้องตนประมาณการ ณ ม.ค. 52

2551*

6.4%

R&D

Adder cost

ESCO Fund

BOI/
เงินทุนหมุนเวียน

มา
ตร
กา
รส
งเ
สร
ิม

CDM

NGV
Target  690 mmscfd

(6,090 ktoe)
Existing  108.1 mmscfd

6.2%

19.1%

2559

ทดแทนพลังงานได  4,237 ktoe/ป 
ลดการนําเขาพลังงาน 99,500 ลานบาท/ป
ลดกาซเรือนกระจก 13 ลานตัน/ป

ทดแทนพลังงานได 19,700 ktoe/ป 
ลดการนําเขาพลังงาน 461,800 ลานบาท/ป

ลดกาซเรือนกระจก 42 ลานตนั/ป

ประเมินที่ราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยป 2551 ที่ 94.45 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล



ศักยภาพ และเปาหมาย 
ประเภทพลังงาน ศักยภาพ existing

ไฟฟา เมกะวัตต เมกะวัตต เมกะวัตต ktoe เมกะวัตต ktoe เมกะวัตต ktoe
แสงอาทิตย 50,000 32 55 6 95 11 500 56
พลังงานลม 1,600 1 115 13 375 42 800 89
ไฟฟาพลังน้ํา 700 56 165 43 281 73 324 85
ชีวมวล 4,400 1,610 2,800 1,463 3,220 1,682 3,700 1,933
กาซชีวภาพ 190 46 60 27 90 40 120 54
พลังงานขยะ 400 5 78 35 130 58 160 72
ไฮโดรเจน 0 0 0 0 3.5 1
รวม 1,750 3,273 1,587 4,191 1,907 5,608 2,290
พลังงานความรอน ktoe ktoe ktoe ktoe ktoe
แสงอาทิตย 154 1 5 17.5 38
ชีวมวล 7,400 2,781 3,660 5,000 6,760
กาซชีวภาพ 600 224 470 540 600
พลังงานขยะ 1 15 24 35
รวม 3,007 4,150 5,582 7,433
เชื้อเพลิงชีวภาพ ลานลิตร/วัน ลานลิตร/วัน ลานลิตร/วัน ktoe ลานลิตร/วัน ktoe ลานลิตร/วัน ktoe
เอทานอล 3.00 1.24 3.00 805 6.20 1,686 9.00 2,447
ไบโอดีเซล 4.20 1.56 3.00 950 3.64 1,145 4.50 1,415
ไฮโดรเจน 0 0 0 0 0.1 ลาน กก. 124

6.00 1,755 9.84 2,831 13.50 3,986
66,248 70,300 81,500 97,300
4,237 7,492 10,319 13,709

6.4% 10.6% 12.7% 14.1%
กาซ NGV (mmscfd) 108.1 393.0 3,469 596 5,260         690 6,090

10,961 15,579 19,799
15.6% 19.1% 20.3%

ความตองการใชพลังงานหมุนเวียน
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

(ktoe)

พ.ศ. 2551-2554 พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2560-2565

รวม

สัดสวนการใชพลังงานทดแทน

ความตองการใชพลังงานรวม (ktoe)



ภาพรวมแผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ป
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก

• ระยะสั้น (2551 – 2554) 

• มุงเนนสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไดรับการยอมรับแลว (proven 
technologies) และมีศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนสูง ไดแก เชื้อเพลิงชีวภาพ 
การผลิตไฟฟา และความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ และNGV โดยใชมาตรการ
สนับสนุนทางดานการเงินเต็มรูปแบบ

• ระยะกลาง (2555 – 2559) 

• สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และสนับสนุนพัฒนาตนแบบ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ เชน การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซลจาก
สาหราย, การผลิตน้ํามันจากชีวมวล และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใหมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิต
พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาตนแบบ Green City และนําไปสูการ
สรางความเขมแข็งใหกับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน

• ระยะยาว (2560 – 2565) 

• สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมๆ ที่มคีวามคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
รวมถึงการขยายผล Green City และพลังงานชุมชน และสนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนศูนยสงออกเชือ้เพลิงชีวภาพ และการสงออกเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในภมูภิาคอาเซียน



การขับเคลือ่นแผนสูการปฏิบัติ
(1) สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน 

• กําหนดมาตรการจงูใจที่เหมาะสม เอื้อตอการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
เปนธรรมตอประชาชน

• กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการผลิตการใช การบริหารจดั
การพลังงานทดแทนดวยตนเอง

• กําหนดและทบทวนมาตรการ Adder Cost ใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

• สนับสนุนดานมาตรการทางดานภาษีและการลงทุนเพือ่จูงใจผูประกอบการ
• สงเสริมการลงทุนและการประกันความเสี่ยงผาน ESCO Fund
• ผลักดันโครงการพลังงานทดแทนสูกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) 
• บูรณาการรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของในการแกไขกฎหมาย/กฎระเบียบให
เอื้อตอการลงทุนดานพลังงานทดแทน 

• สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 
เพื่อลดตนทุน และเพิ่มสัดสวนการผลิตในประเทศ 

• สรางมาตรฐานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
• ถายทอดความรูเชิงเทคนิคและตวัอยางโครงการพลังงานทดแทนทีป่ระสบ
ผลสําเร็จเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนดานพลังงานทดแทน



การขับเคลือ่นแผนสูการปฏิบัติ (ตอ)

(2) สงเสริมการวจิัยและพัฒนาพลงังานทดแทน 
• จัดสรรงบประมาณและบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของเพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาและสาธิตอยางตอเนื่อง ตั้งแต
ตนน้าํไปจนถงึปลายน้ํา เชน การวิจัยเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน 
การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให
สอดคลองกับแหลงทรัพยากรพลังงานทดแทน

• ศึกษาแนวทางการจัดการพลงังานทดแทนทั้งในระดับ       
มหภาคและจุลภาค เพื่อพัฒนาไปสูความคุมคาเชิงพาณิชย และ
สามารถตอยอดใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

• สรางองคความรูใหกับประชาชนในประเทศและสรางสงัคมแหง
การเรียนรูภายใตหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 



การขับเคลือ่นแผนสูการปฏิบัติ(ตอ)

(3) รณรงคสรางจิตสาํนึกและประชาสมัพันธใหความรู 
• รณรงคใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของตระหนักถึง
ความสําคัญและมีสวนรวมในการพฒันาพลังงานทดแทน เชน 
การจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานในทุกหมูบาน สาธิตเทคโนโลยี
พลังงานโดย Mobile Unit

• ใหประชาชนทุกภาคสวนรับทราบนโยบายและมาตรการ
สงเสริมพลังงานทดแทน และสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก 

• จัดตั้งเครือขายพลังงานทดแทนเพื่อเปนกลไกในการ
แลกเปลี่ยนองคความรู เชน เครอืขายพลงังานลม เครอืขายชีว
มวลและกาซชีวภาพ และเครอืขายการจัดการดานพลังงาน

• จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางศักยภาพบุคลากรดาน
พลังงานทดแทน 

• จัดการใหมหีลักสูตรการเรียนดานพลังงานทดแทนใหกับ
เยาวชนไทย



ปจจัยสูความสําเร็จ

1. กําหนดใหพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ
2. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มาตรการจูงใจทางดานการเงิน ไดแก

• มีมาตรการสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนถึงป 2554 
โดยทบทวนอัตราใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจ

• มีมาตรการ ESCO Fund เพือ่สงเสริมการลงทุนและรับประกันความเสี่ยง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอม

• มีมาตรการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อชวยลดภาระการลงทุนเริ่มแรกใน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบใหมๆ รวมถึงเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับ
การลงทุนผลิตพลังงานทดแทนใหมๆ 

• มีมาตรการสงเสริมการลงทุนตามสิทธิประโยชน BOI สําหรับการลงทุน
ดานพลังงานทดแทน และการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน



ปจจัยสูความสําเร็จ (ตอ)
3. ภาครัฐดําเนินการจัดหาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ

พลังงานทดแทน เชน การขยายระบบสายสง คลังสําหรับสํารองเชื้อเพลิง
ชีวภาพ เปนตน

4. มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทน 
เชน พระราชบัญญัติรวมทุน    พระราชบัญญัติการผังเมือง    กฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการนําเขา – สงออกน้ํามันปาลมดิบ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงออกเอทานอลรวมกันของผูผลิตเอทานอล
หลายราย    พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมที่กําหนดใหศึกษาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมในโครงการไฟฟาพลังน้ําที่มีภารกิจสรางเขื่อน/ฝาย/
อางเก็บน้ํามีเงินลงทุนเกิน 200 ลานบาท เปนตน

5. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการจัดสรรงบประมาณเพือ่ใชในการ
วิจัย พัฒนา สาธิต สงเสริม รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธดาน
พลังงานทดแทน ภายใตกรอบการดําเนินงานของแผน

6. สามารถเขาถึงแหลงขอมูลพลังงานทดแทน เชน ศักยภาพพลังงานลม 
แสงอาทิตย แหลงพลังงานน้ํา และการจัดหาวัตถุดิบ

7. กําหนดใหมีมาตรฐานเทคโนโลยีและการผลิตพลังงานทดแทน



ผลประโยชนทีจ่ะไดรับ
(1) ดานเศรษฐกิจ

• ลดการนําเขาพลังงานไดมากกวา 460,000 ลานบาท/ป ในป 2565
• สงเสริมใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนไดมากกวา  382,240 ลานบาท/ป
• เกิดการจางงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมากกวา 40,000 คน
• สรางรายไดจากการซื้อขายคารบอนเครดิตไดมากกวา 14,000 ลานบาทตอป 
• ลดการลงทุนของภาครัฐในการกอสรางโรงไฟฟาจากเชือ้เพลิงฟอสซิลมากกวา 

3,800 เมกะวัตต คิดเปนมูลคามากกวา 100,000 ลานบาท
• สรางรายไดกลับเขาสูประเทศ โดยการพัฒนาประเทศสูศูนยกลางการสงออกเชื้อเพลิง
ชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไดแกเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพสูง 
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน่ และระบบถังหมักกาซชีวภาพ ในภมูิภาคอาเซียน 

(2) ดานสงัคม
• ลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการอพยพแรงงานสูเมือง โดยการสรางงานในพื้นที่
ชนบท

• เกษตรกรมีรายไดจากการขายพืชผลทางการเกษตรที่มากขึ้นอยางตอเนื่องและมั่นคง
• ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนในประเทศใหเขาถึงพลังงานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

(3) ดานสิง่แวดลอม
• พัฒนาสูสังคมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา (Low Carbon Society) ลด
ผลกระทบตอภาวะโลกรอน


