นโยบาย Energy .
การขับเคลือนนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน หลักการสําคัญคือ การยกระดับประสิทธิภาพของระบบ
พลังงานในปั จจุบนั และนํานวัตกรรมทีเหมาะสมมาใช้ ในการพัฒนา มีโครงการทีสําคัญประกอบด้ วย
• สนั บสนุ นระบบกัก เก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่ างเป็ นรู ป ธรรม ศึกษาความเป็ นไปได้ ใช้
เทคโนโลยีนีใ5 นระบบผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในรอบ
แรกไปแล้ ว ?@ โครงการ
กระทรวงพลังงานส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ พลังงานทดแทนเพิมมากขึน4 ภายใต้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาพลังงานทดแทนให้ มีความเสถียรและมีความมันคง โดย
แนวทางหนึงคือ การส่งเสริมและมุง่ เน้ นการใช้ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และเพือให้ การดําเนินการดังกล่าวบรรลุได้
ตามวัตถุประสงค์และมีความยังยืน จึงมีความจําเป็ นต้ องศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ของการใช้ เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานใน
ระบบผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายใต้ สภาพแวดล้ อมและบริบทด้ านต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
ข้ อจํากัดต่างๆ ของนโยบายภาครัฐ ล่าสุด คณะทํางานกํากับงานวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ซึงมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงานเป็ นประธานคณะทํางาน ได้ พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณสนับสนุนโครงการในรอบที 1 โดยมีโ ครงการทีผ่าน
เกณฑ์ การพิจารณา จํ านวน 32 โครงการ ทัง4 นี 4 สํ าหรับการเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการในรอบที 2 นั 4น คณะทํางานจะมุ่งเน้ นแนว
ทางการส่งเสริ ม โครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบบูรณาการเพือทํ าให้ พ ลังงานทดแทนมี ความเสถี ยรในมุม ของผู้ใ ช้
(Showcase) โดยอาจดําเนินการในลักษณะโครงการนําร่ องทีภาครัฐลงทุนร่ วมกับภาคเอกชน (โครงการระยะสั 4น 1 ปี ) โดยการ
ดําเนินการดังกล่าว อยู่ในระหว่างขัน4 ตอนการหารื อกรอบแนวคิด เพือเตรี ยมการจัดทํากรอบวิจยั สําหรับการออกประกาศเปิ ดรับ
ข้ อเสนอโครงการ
• ส่ ง เสริ มยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (EV) เพิC มทางเลื อ กการใช้ พ ลั ง งาน ลดการพึCง พานํ า5 มั น เชื อ5 เพลิ ง ส่ ง ผลดีต่ อ
สิCงแวดล้ อม โดยดําเนินการระยะทีC E สนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้ า (Charging Station) EJ สถานีภายในปี
@JL พร้ อมสนับสนุนให้ เปลีCยนรถตุ๊กตุ๊กเป็ นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ า (e Tuk Tuk)
กระทรวงพลังงาน ได้ จดั ทําแผนการขับเคลือนภารกิจด้ านพลังงานเพือส่งเสริมการใช้ งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศ
ไทยตามแนวทางทีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และภายใต้ แนวนโยบาย Energy 4.0 โดยบูรณาการการดําเนินงานร่ วมกับหน่วยงานที
เกียวข้ อง ทั 4งนี 4 เพือรองรับการพัฒนาและส่งเสริ ม ให้ เกิดการใช้ งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยอย่างแพร่ หลาย เพิม
ทางเลือกการใช้ พลังงาน ลดการพึงพานํ 4ามันเชื 4อเพลิง รวมทั 4ง ยังเป็ นผลดีต่อสิงแวดล้ อม ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ และในปั จจุบนั
อยู่ระหว่างผลักดันการดําเนินงานในระยะที 1 โดยในส่วนของกระทรวงพลังงานได้ ดําเนินการ 2 โครงการ ได้ แก่
- โครงการสนับสนุนการลงทุน Charging Station สําหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 150 สถานี
- โครงการสนับสนุนการเปลียนรถตุ๊กตุ๊กให้ เป็ น eTukTuk เพือเปิ ดให้ เจ้ าของรถตุ๊กตุ๊กนํารถทีใช้ งานอยู่มาเปลียนเป็ น
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

• โครงการ SPP Hybrid Firm
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ FiT สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Hybrid Firm เปิ ดให้ มีการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานใช้ เชื 4อเพลิงได้ มากกว่า 1 ประเภททั 4ง
พลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม กับพลังงานชีวภาพ เช่น ชีวมวล ก๊ าซชีวภาพ เพือลดความผันผวนของพลังงานทดแทน
สร้ างความมันคงต่อระบบไฟฟ้า และยังลดการสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่โดยไม่จําเป็ น มีเป้าหมายการรับซื 4อไฟฟ้าทัวประเทศ 300 เมกะ
วัตต์ โดยเป็ นโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 10 – 50 เมกะวัตต์ ขณะนี 4 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่าง
เตรียมออกร่างประกาศรับซื 4อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP Hybrid Firm
• สนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยกระทรวงพลังงานได้ คัดเลือกผู้เข้ าร่ วมโครงการเพืCอ
ออกแบบเมืองอัจฉริยะแล้ ว Z แห่ ง
มีเป้าหมายในการจัดทําแบบรายละเอียดเบื 4องต้ น (Schematic Design) สําหรับการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมือง
อัจฉริยะ โดยเชือมโยงกับการใช้ พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็ น Clean Energy และ Green City อย่างน้ อย h
แห่ง และกําหนดแนวทางการขับเคลือนทีเหมาะสมเพือพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริ ยะ โดยล่าสุด กระทรวงพลังงานได้ ดําเนินการ
คัดเลือกผู้เข้ าร่วมโครงการตามเป้าหมายเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว
• โครงการประชารั ฐด้ านพลังงาน
กระทรวงพลังงานได้ เดินหน้ าขับเคลือนโครงการนโยบายประชารัฐ โดยสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนและประชาชนใน
การพัฒนาโครงการด้ านพลังงานทดแทน ได้ แก่
:โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสําหรับพื 4นที j จังหวัดชายแดนภาคใต้
:โครงการสูบนํ 4าพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมาย kll บ่อ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื 4นทีภัยแล้ งทัวประเทศ
:การสนับสนุนจากกองทุนเพือส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน mnl ล้ านบาท เพือลงทุนด้ านการผลิตพลังงานทดแทนใน
ระดับชุมชน
……………………………………

