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ระเบยีบวาระที่3.1

แผนพฒันาพลงังานทดแทน

และพลงังานทางเลอืก 

พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) 
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ปี 79

20%

มต ิกพช. 

14 พ.ค. 58 เห็นชอบ “แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)”

13 ส.ค. 58 เห็นชอบ “แผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579 (EEP 2015)”

สดัสว่นการผลติไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานทดแทน

ปจัจบุนั
(ปี 2557)

9%

สดัสว่นการใช้
พลงังานทดแทน

ปี 79

30%

แผนเดมิ
(ปี 2564)

25%

ลดความเขม้การใชพ้ลงังาน 
(Energy Intensity; EI)

ปี 79

30%

แผนเดมิ
(ปี 2573) 

25%

ปีฐาน คอื 2553

ความเป็นมา
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แนวคดิในการก าหนดเป้าหมายพลงังาน ไฟฟ้า ความรอ้น 
และเชือ้เพลงิชวีภาพ ในปี 2579

ความตอ้งการพลงังานภาคขนสง่

ความตอ้งการไฟฟ้า

ความตอ้งการความรอ้น 30-35%

20-25%

20%

สดัสว่น RE/พลงังาน
รวม 

รอ้ยละ 11.9
ณ ปี 2557

สดัสว่น RE/พลงังาน
รวม ประมาณ
รอ้ยละ 30
ณ ปี 2579

9%

ความตอ้งการใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย
เมือ่ด าเนนิมาตรการตามแผนอนรุกัษพ์ลงังาน (EE-Base)

EEP 2015 = 131,000 ktoe

PDP2015 = 27,789 ktoe

Oil plan = 34,798 ktoe

68,413 ktoe

สดัสว่น RE ไฟฟ้า/
ไฟฟ้ารวม

สดัสว่น RE ไฟฟ้า/
ไฟฟ้ารวม

สดัสว่น RE ความ
รอ้น/ความรอ้นรวม

สดัสว่น RE ความรอ้น/
ความรอ้นรวม

สดัสว่น RE ไบโอฟิว/
เชือ้เพลงิรวม

สดัสว่น RE ไบโอฟิว/
เชือ้เพลงิรวม

17%

7%



4ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศขอ้มูลพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน

เพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนเทา่กบั 30% ของการใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย ในปี 2579

ผลรวมเป้าหมาย ktoe

การใชพ้ลงังานทดแทน (ktoe) 39,388.67

การใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ย (ktoe) 131,000

สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน (%) 30%

(5.8%)
(11.9%)

39,388.67 (30%)

64,866 

75,804 
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การใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทย

การใชพ้ลงังานทดแทน การใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย

การใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย

การใชพ้ลงังานทดแทน

ktoe

เป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015) 
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ประเภทพลงังาน ปี 2557 (MW) เป้าหมาย (MW)

1. ขยะชุมชน 65.72 500.00

2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00

3. ชวีมวล 2,451.82 5,570.00

4. กา๊ซชวีภาพ (น า้เสยี/ของเสยี) 311.50 600.00

5. พลงัน า้ขนาดเล็ก 142.01 376.00

6. กา๊ซชวีภาพ (พชืพลงังาน) - 680.00

7. พลงังานลม 224.47 3,002.00

8. พลงังานแสงอาทติย์ 1,298.51 6,000.00

9. พลงัน า้ขนาดใหญ่ - 2,906.40

รวม 4,494.00 19,684.40

ประเภทพลงังาน ปี 2557 (ktoe) เป้าหมาย (ktoe)

1. พลงังานขยะ 98.10 495.00

2. ชวีมวล 5,184.00 22,100.00

3. กา๊ซชวีภาพ 488.10 1,283.00

4. พลงังานแสงอาทติย์ 5.12 1,200.00

5. พลงังานความรอ้นทางเลอืกอืน่* - 10.00

รวม 5,775.00 25,088.00

* พลงังานความรอ้นทางเลอืกอืน่ เชน่ พลงังานจากใตพ้ภิพ น า้มนัจากยางรถยนตท์ีใ่ชแ้ลว้

ประเภทพลงังาน ปี 2557 เป้าหมาย

เชือ้เพลงิชวีภาพ ลา้นลติร/วนั ลา้นลติร/วนั ktoe

1. ไบโอดเีซล 2.89 14.00 4,404.82

2. เอทานอล 3.21 11.30 2,103.50

3. น า้มนัไพโรไลซสิ - 0.53 170.87

4. กา๊ซไบโอมเีทนอดั (ตนั/วนั) - 4,800.00 2,023.24

5. เชือ้เพลงิทางเลอืกอืน่ * - 10.00

รวม 6.10 8,712.43

ไฟฟ้า

* พลงังานเชือ้เพลงิทางเลอืกอืน่ เชน่ Bio-oil , Hydrogen เป็นตน้

ความรอ้น

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพ

สดัสว่นผลติไฟฟ้า
จาก RE 

ตอ่ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า

20%

สดัสว่นผลติความรอ้น
จาก RE  

ตอ่ปรมิาณการใชค้วามรอ้น

36.67%

สดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ
จาก RE

ตอ่ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิ

25.04%

5,588.24 ktoe

(4.27%)

25,088.00 ktoe

(19.15%)

8,712.43 ktoe

(6.65%)

เป้า RE = 30% ตอ่การใชพ้ลงังานรวม

เป้าหมายแตล่ะประเภทพลงังาน ในปี 2579

* ขอ้มลูปี 2557 ไมร่วมพลงังานน า้ขนาดใหญ่
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แนวทางด าเนนิการทีส่ าคญั

ก าหนดเป้าหมายการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเชงิพืน้ที ่
ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของเชือ้เพลงิ ( RE Grid Capacity)

พฒันาและสง่เสรมิใหน้ าวตัถดุบิทีย่งัไมม่กีารใชป้ระโยชน ์ และจดัหาแหลง่วตัถดุบิ
เพิม่เตมิ เชน่ วสัดเุหลอืใชก้ารเกษตร ของเสยีภาคอตุสาหกรรม การปลกูไมโ้ตเร็ว

สนบัสนนุการซือ้ขายไฟฟ้าดว้ยวธิกีารประมลูแขง่ขนั (Competitive  bidding)

ไฟฟ้า 

สง่เสรมิ สนบัสนนุ การจดัการขยะโดยแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิขยะ RDF

สง่เสรมิ สนบัสนนุ การผลติเชือ้เพลงิชวีมวล Wood chip, Wood pellet

สนบัสนนุการน าน า้เสยี/ของเสยี มาผลติกา๊ซชวีภาพใชเ้องหรอืจ าหนา่ย

ก าหนดมาตรการ Building Code ส าหรบัอาคารทีจ่ะสรา้งใหม่

ความรอ้น

สง่เสรมิการใช ้B10 , B20 ท ัง้ภาคขนสง่และอตุสาหกรรม

จงูใจใหม้กีารใชน้ า้มนัแกส๊โซฮอล ์ (กลไกราคา/เปิดหวัจา่ย/ประชาสมัพนัธ)์

สง่เสรมิการใช ้CBG ในยานพาหนะ หรอืโรงงานอตุสาหกรรมทีม่ ีFleet รถบรรทกุ 

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพ

สง่เสรมิการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพเพือ่ลดตน้ทนุ
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1. ขอความเห็นชอบแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลอืก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) ตามทีก่ระทรวงพลงังาน

เสนอ ท ัง้นี ้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกควรมกีาร

ทบทวน เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่เป้าหมายของ

แผนอยา่งมนียัส าคญั และใหห้นว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งใชด้ าเนนิการตอ่ไป

2. มอบหมายใหก้ระทรวงพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) รายงานความคบืหนา้การด าเนนิงานตามแผนฯ

ตอ่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ทกุ 3 เดอืน 

พรอ้มท ัง้ รบัไปด าเนนิการจดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

ของ AEDP 2015 ตอ่ไป

ประเด็นเพือ่พจิารณา

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา


