
ั ั ื(ร่าง) แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

พ.ศ. 2558-2579

8 กรกฏาคม 2558ฏ



แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี 2555-2564  (เดิม)

ประภทพลังงาน แสงอาทิตย์ ลม น้ํา ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน ชวีมวล ขยะ พลังงาน

ไฟฟ้า : 13,927 MW  (4,584 MW)

แสงอาทตย ลม นา กาซชวภาพ พชพลงงาน ชวมวล ขยะ
รูปแบบใหม่

แผน (MW) 3,800 1,800 324 600 3,000 4,800 400 3

ผล (MW) 1 299 224 142 311 - 2 542 66 0 3ผล (MW) 1,299 224 142 311 - 2,542 66 0.3

ป ั ิ ์ ๊ ี ี

ความร้อน : 9,800 ktoe (5,775 ktoe)

เป้าหมายการใช้
ประภทพลังงาน แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ

แผน (ktoe) 100 1,000 8,500 200

ผล (ktoe) 5 488 5,184 98

พลังงานทดแทน 25% 

ของการใชพ้ลังงานทั้งหมด

ในปี 2564 ( ) 5 488 5,184 98

เชื้อเพลิงชีวภาพ : 19.2  ลล./วัน (6 ลล./วัน)
ปัจจุบัน

ใ ้ ั ประภทพลังงาน เอทานอล ไบโอดีเซล BHD CBG

แผน (ลล./วัน) 9 7.2 3 1,200 ตัน/วัน

ผล (ลล./วัน) 3 3 - -

การใช้พลังงาน

ทดแทน 

11 91%
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ ์2558  

11.91%



เปรียบเทยีบเป้าหมายด้านการผลิตไฟฟ้า

ระหว่างแผน AEDP เดิมและ แผน AEDP ใหม่

ประภท

พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ํา

ขนาด

็

ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ

(พืช

ั )

ชีวมวล ขยะ พลังงาน

รูปแบบ

ใ *่*

พลังน้ํา

ขนาด

ใ ่

รวม

เล็ก พลังงาน) ใหม่** ใหญ่

แผนเดิม (MW)

(ป ี2564)
3,800 1,800 324 600 3,000 4,800 400 3 N/A 13,927

(ป 2564)

แผนใหม่ (MW)

(ปี 2579)
6,000 3,002 376 600 680 5,570 500 0.3 2,906.4 19,634

11,769.3

รอจ่ายไฟเขา้ระบบสายสง่* 12,058.8 

้ ํ ิ่  7 575 9

กําลังผลิตติดตั้ง (MW) สะสม

โครงการผูกพนัภาครัฐ & โครงการพัฒนา RE ตามแผนงาน กฟผ.

11,168.6

9,220.2

ตองทาเพม 7,575.9

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนในปี ‘79 อยู่ที่

ประมาณ 20%

* ประกอบด้วยโครงการผูกพันภาครัฐ 3 ประเภท ได้แก่ ที่ตอบรับซื้อแล้ว มี PPA แล้ว และCOD แลว้ รวมถึงแผนงานโครงการผลิตไฟฟ้าจาก RE ของ กฟผ. (อ้างอิงข้อมูล ณ สถานะวันที่ 20 พฤษภาคม 2558)

** พลังงานรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย พลังงานความร้อนใต้พิภพ (1 MW ตามแผน AEDP เดิม) และพลังงานจากคลื่นทะเล (2 MW ตามแผน AEDP เดิม)



แนวคิดการกําหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามกรอบแผน AEDP 2558-2579

1) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ให้ได้เต็มตามศักยภาพ

    เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน

 ขยะ  500 MW

 ชีวมวล 

 ั ื้ ิ ี ี่ ี ่ใ ปั ั 2,500 MW จากศักยภาพเชือเพลิงชีวมวลทีมีอยู่ในปัจจุบัน

 1,500 MW จากพื้นที่เพิ่มเติมตามนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรฯ

2) กําหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนตามรายโซนสถานีไฟฟ้าของ กฟผ  2) กาหนดเปาหมายการผลตไฟฟาจากแหลงพลงงานทดแทนตามรายโซนสถานไฟฟาของ กฟผ. 

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับศักยภาพคงเหลือของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใน

    แต่ละโซนพื้นที่ และข้อจํากัดด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพของสายส่ง

3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เมื่อต้นทุนสามารถแข่งขันได้กับ

การผลิตไฟฟ้าจาก LNG

)  ใ ้   dd  ใ ่ ิ ิ ไฟฟ้ ่ ั  4)  ใช้มาตรการ FiT แทนระบบ Adder ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 

(สําหรบัโครงการขนาดเล็กมาก: VSPP) และใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding)

15ตาม มติ กพช. ครัง้ที่ 2/2557(ครั้งที่ 147) วันที่ 15 ธันวาคม 2557



แนวคดิการจัดทํา RE Zoning

การวางแผน zoning ระดับโซนสถานีไฟฟ้าของ กฟผ.

ศึกษาศกัยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี RE1

ั ี

ศกษาศกยภาพแหลงพลงงานทดแทนคงเหลอของแตละเทคโนโลย RE1

จัดเรียง Merit Order

ึ ้ ํ ั ใ ั โ ีไ ้

2

ศึกษา”ข้อจํากัด”ในการวางแผนการ zoning ระดบัโซนสถานีไฟฟ้า กฟผ.
 ศักยภาพของสายส่งในการรองรับ RE  (Grid Capacity)

 ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Incremental Energy Demand)

3

7



1. ศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี RE

ประเภทพลังงาน
พลังงานไฟฟ้า

(1) ศักยภาพทีม่อีย่ Non Solar & Wind

ศักยภาพคงเหลอื
(MW)

(1) ศกยภาพทมอย ูNon Solar & Wind
1. ขยะ
2. ชวีมวล
3 กา๊ซชวีภาพ (นํ้าเสยี/ของเสยี)

631.29                 
2,542.01              

344 633. กาซชวภาพ (นาเสย/ของเสย)
4. พลังงานนํ้าขนาดเล็ก

รวม (1)
(2) ศักยภาพของลมและแสงอาทติย์

344.63                 
268.11                 

3,786.04              
(2) ศกยภาพของลมและแสงอาทตย
1. พลังงานลม
2. พลังงานแสงอาทติย์

รวม (2)

13,916.53            
41,068.82            
54,985.35            ( )

(3) ศักยภาพทีต่อ้งรอ ก.เกษตรฯ
1. ชวีมวล
2. กา๊ซชวีภาพ (พชืพลังงาน)

,

3,498.28              
4,287.05              

รวม (3)
รวม (1)+(2)+(3)
้

7,785.33              
66,556.72            



2. จัดเรียง Merit Order

Merit Order ที่ใช้ในการจัดทําแผนฯ

ปรับตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ
Merit Order ตามต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
Ranked by societal LCOE ปรบตามนโยบายการสงเสรมพลงงานชวภาพRanked by societal LCOE

1. Biogas 2.67 | (4.70)

2 Hydro 3 58 | 2 02

1. ขยะ

2  ชีวมวล
นโยบายการ

2. Hydro 3.58 | 2.02

i d 6 | 3 3

3. Biomass 3.68 | 2.33

2. ชวมวล

3. ก๊าซชีวภาพจากน้ําเสีย/ของเสีย

ั ้ํ ็

ส่งเสริมพลังงาน

ทดแทนจาก

ฐัใ ้

Merit Order พิจารณาจาก

1.นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ

้ ์4. Wind 4.67 | 3.13

5. Photovoltaic 4.77 | 3.19

4. พลังนําขนาดเล็ก

5. ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

ภาครฐให

ความสําคัญกับ

พลังงานขยะและ

2.ต้นทุนเชงิเศรษฐศาสตร์การลงทนุ

3.ประโยชน์ต่อสังคม (การจ้างงาน, 

ิ่ ้ )6. Geothermal 6.23 | 3.32

7. MSW 4.42 | 3.43

6. ลม

7. แสงอาทิตย์

พลงงานขยะและ

พลังงานชีวภาพ 

เป็น priority แรก

สงแวดลอม)

8. Energy Crops 4.69 | 4.10

9. Tidal 13.8 | 10.8

8. ความร้อนใต้พิภพ

9. คลื่นทะเล

9



3. จัดทํา RE Zoning รายโซนพื้นที่ โดยพิจารณาจัดสรรศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิง RE คงเหลือ เรียงตาม 

Merit Order และคํานึงถึงข้อจํากัดต่างๆ 

การจัดสรรพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า 2558‐2579
หน่วย: GWh

ป ั ั ป โ ใ ่ ์ ้ ใ ้ไฟฟ้ประเภทผูกพันภาครัฐ ประเภทโครงการใหม่ การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า

2

4

3

1
2

ลําดบั Merit Order และศกัยภาพแหลง่พลงังานทดแทนคงเหลือ TWh

2563 2568 2573 2578

ศักยภาพเชื้อเพลิงคงเหลือ ศักยภาพทีน่ํามาใข้

Matching order

1
2 4

3
5

Matching order



ปจัจยัทีส่าํคญัตอ่ความสาํเร็จ 
(Key success factors)

 
พลงังานขยะ • การพัฒนาพลงังานขยะ จําเป็นตอ้งมกีารบรูณาการดา้นการทํางานกบัหน่วยงานตา่งๆ อยา่งมี

ประสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการคดัแยกขยะ และการสง่เสรมิการนําขยะมาผลติพลงังานดว้ยเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัประเทศ

พลงังานชวีมวล • การบรหิารจัดการ supply chain ของแหลง่พลงังานชวีมวลทีม่อียูก่ระจัดกระจายใหม้ปีระสทิธภิาพ
• การพัฒนาพลงังานชวีมวลตามแผน AEDP นับรวมการนําชวีมวลจากแผนเกษตรฯ มาใช ้ดงันัน้ เงือ่นไข
ความสาํเร็จสว่นหนึง่จงึขึน้อยูก่บัผลสาํเร็จการดําเนนิงานตามแผนเกษตรฯ

• การพัฒนาพลงังานไฟฟ้าจากพชืพลงังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวต้ามแผน AEDP หากพจิารณา
สถานภาพ ณ ปัจจบุนั ทีเ่พิง่มกีารเริม่ตน้พบวา่จําเป็นตอ้งมกีารเรง่ศกึษาและพัฒนาโมเดลตน้แบบ  ที่
สามารถนําไปใชข้ยายผลไดแ้ละการสง่เสรมิการนําขยะมาผลติพลงังานดว้ยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบั

พชืพลงังาน

พลงังานแสงอาทติย์ • การพัฒนาพลงังานแสงอาทติย ์ควรมกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการสง่เสรมิ ทีเ่หมาะสมตามการ
พัฒนาของเทคโนโลย ีเชน่ ควรสง่เสรมิใหม้กีารใชแ้บบ net-metering และ self-consumption เพิม่

ึ้ ื่ ้ ิ ไฟฟ้ ใ

ประเทศ

พลงังานลม

มากขนึ เมอืราคาตน้ทนุการผลติไฟฟ้าถกูลงในอนาคต

• การพัฒนาพลงังานลม จําเป็นตอ้งมกีารศกึษาวจิัยพัฒนาเทคโนโลยพีลงังานลมทีเ่หมาะสมกบั
ศกัยภาพพลงังานลมของประเทศ

Smart Grid • ควรมกีารพจิารณาถงึผลกระทบตอ่ระบบการผลติไฟฟ้าของประเทศและการปรับตวัเพือ่รองรับการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในระดบัทีส่งขึน้ โดยอาจมกีารนําระบบ smart grid มาใช ้ เพือ่ชว่ยใหร้ะบบ

11

ไฟฟาจากพลงงานทดแทนในร ดบทสงูขน โดยอาจมการนาร บบ smart grid มาใช เพอชวยใหร บบ
การบรหิารจัดการพลงังานทดแทนทําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและกระทบตอ่ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
นอ้ยทีส่ดุ

i


