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แผนอนรุกัษพ์ลงังานและ
แนวโนม้สมดลุยพ์ลงังานไทย

ในอนาคตNAC2016 [MTEC]
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แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579
Energy Efficiency Plan
NAC2016 [MTEC]
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ความเป็นมา

กพช. ไดเ้ห็นชอบแผนอนรุกัษพ์ลงังานระยะยาวไวด้งันี้

ปฏญิญาผูนํ้ากลุม่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก

ลด EI ลงอยา่งนอ้ย 45% ภายในปี พ.ศ. 2578
โดยมสีดัสว่นทีป่ระเทศไทยพงึจะสามารถมสีว่นรว่มไดป้ระมาณรอ้ยละ 26-30

กาํหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังาน

กพช. 27 เม.ย. 54 และ 30 พ.ย. 54

เป้าหมายลดการใชพ้ลงังานของประเทศไทย

25% 
ปี 2573

30% 
ปี 2579

ใหม่

ปีฐานคอื 2553

แผนใหม่แผนเดมิ

NAC2016 [MTEC]
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เป้าหมายแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558 – 2579 

NAC2016 [MTEC]
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เป้าหมาย 4 กลุม่เศรษฐกจิ
เป้าหมายแผนอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2558–2579
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10 มาตรการ การอนรุกัษพ์ลงังาน
1.มาตรการ การจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม

2.ใชเกณฑมาตรฐานอาคาร (เชน BEC LEED TREES)

3.ใชเกณฑมาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ

NAC2016 [MTEC]
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10 มาตรการ การอนรุกัษพ์ลงังาน
4.ใชเกณฑมาตรฐานประหยัดพลังงานกับผูผลิตและจําหนายพลังงาน 

(Energy Efficiency Resource Standard)

5.มาตรการสนับสนุนทางดานการเงิน

6. มาตรการ Light Emitting Diode

NAC2016 [MTEC]
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10 มาตรการ การอนรุกัษพ์ลงังาน
7. มาตรการอนุรักษพลังงานภาคขนสง

8. มาตรการสงเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน 
9. มาตรการพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษพลังงาน

10. มาตรการประชาสัมพันธสรางปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 

NAC2016 [MTEC]
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 จะใชเ้งนิจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานรวม 123,200 ลา้นบาท

หรอืเฉลีย่ 5,600 ลา้นบาท/ปี
 เกดิการลดใชพ้ลงังานรวม 22 ปี 558,600 ktoe คดิเป็นมลูคา่ 8.5 ลา้นลา้นบาท
 แผนปฏบิตักิารใน 7 ปีแรก (พ.ศ.2558-2564) 

NAC2016 [MTEC]
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แนวทางการดาํเนนิงานการอนรุกัษพ์ลงังาน
3 กลยทุธ 10 มาตรการ

NAC2016 [MTEC]
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แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579

รวมกับ ขอเสนอปฏิรูปพลังงาน จาก สปช. + ปรับโครงสรางภายใน พน.

EEPGas 
PlanPDP Oil

Plan
AEDP

ขับเคล่ือนแผน โดย คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

 ราคาพลังงานของไทย

ไมแพงเกินไป เมื่อเทียบกับ

ประเทศเพ่ือนบาน

 EI ลดลงตอเน่ือง  - 30%

คุมคา/มั่งคั่ง
 ปริมาณสํารองไฟฟาและกาซฯ 

อยูในระดับ มั่นคง & เพียงพอ
 Reserve Margin ไฟฟา 

∼ 15% ในระยะยาว
 2P Reserve ∼ 11-12 ป

มั่นคง
 ลดกาซเรือนกระจก/การผลิต & 

การใชพลังงานลดลงตอเน่ือง

 เพ่ิมสัดสวน RE อยางตอเน่ือง

และจริงจัง RE  + 30%

ยั่งยืน

NAC2016 [MTEC]
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แผนบรูณาการพลงังานระยะยาว

2558 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 2579

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ#12
2560-2564

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ#13
2565-2569

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ#14
2570-2574

แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ#15
2575-2579

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) มต ิกพช. 14 พ.ค. 58

แผนอนุรกัษพ์ลงังาน (EEP 2015) มต ิกพช. 13 ส.ค. 58

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP 2015) มติ กพช. 17 ก.ย. 58

แผนบรหิารจดัการนํา้มนัเชือ้เพลงิ (Oil Plan 2015) มติ กพช. 17 ก.ย. 58

แผนบรหิารจดัการกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas Plan 2015) มต ิกพช. 17 ก.ย. 58

บรูณาการการทาํงาน ระยะเวลาดาํเนนิการสอดคลอ้งกนั เนน้การใชพ้ลงังานทีส่มดลุยิง่ข ึน้

NAC2016 [MTEC]

Presenter
Presentation Notes
แปล
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ผลสํารวจสถานะพลังงานของไทยในปัจจบุนั 

SOURCE: Team analysis, LEAP data, IEA energy balances, IEA emission factors

2012
2035

H

M

L

ความม ัน่คงทางพลงังาน
▪ ทรัพยากรทีล่ดลง และการพึง่พา

การนําเขา้น้ํามนัและ LNG ทีม่ากขึน้

ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ดา้นตน้ทนุพลงังาน
▪ การนําเขา้กา๊ซทีส่งูขึน้

และ การลดลงของทรัพยากร
กา๊ซธรรมชาตใินประเทศ

ความย ัง่ยนืของการสนบัสนุน
ราคาพลงังาน1

▪ การอดุหนุนพลงังานมแีนว้โนม้ที่
จะสงูขึน้ภายใตน้โยบายปัจจบุนั

การสนบัสนุนทางสงัคม
และเศรษฐกจิสาํหรบัผูข้าดแคลน
▪ การอดุหนุนพลงังานทีไ่ปไมถ่งึ

กลุม่เป้าหมาย (ผูม้รีายไดตํ้า่)

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
▪ คา่GDP ทีเ่พิม่ขึน้

ในอตัราทีตํ่า่กวา่อตัราการ
ปลอ่ยมลพษิ

A

B

ED

C

พยากรณ์บนพืน้ฐานของการคงไวต้อ่การอดุหนุนพลังงานปัจจบุันตอ่หนึง่หน่วยพลังงานทีถ่กูใช ้

แผนเดมิ

NAC2016 [MTEC]
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โอกาสสําคญัของไทยในการพฒันาดา้นพลงังาน (Window of Opportunity)

• พลงังานหมนุเวยีน: ตน้ทนุ
การผลติจากพลังงานจากพลังงาน
หมนุเวยีนลดลงอยา่งรวดเร็ว

• เชือ้เพลงิชวีภาพ: เชือ้เพลงิ
generation ที ่2 เชน่ Cellulose 
technology และ generation 
เชน่ สาหรา่ย

• ถา่นหนิ: เทคโนโลยถีา่นหนิสะอาด
(USC, IGCC)

• นํา้มนัและกา๊ซธรรมชาต:ิ 
เทคโนโลยใีนการสํารวจและผลติ
(Shale Gas, Unconventional Oil) 

• ชวีมวล/เชือ้เพลงิชวีภาพ: ยังมศีักยภาพเหลอืจากผลติผล
ทางการเกษตรของประเทศ

• แสงอาทติย:์ หลายพืน้ทีม่ศีักยภาพ 
• พลงันํา้, นํา้มนัและกา๊ซ: อยูท่า่มกลางประเทศเพือ่นบา้น

ทีม่ศีักยภาพและทรัพยากรดา้นพลังงาน

ทรพัยากรภายในประเทศ

เทคโนโลยี ทศิทางและการคา้ตลาด

• ราคานํา้มนัลดลง: เป็นชว่งจังหวะ
ทีเ่อือ้ใหห้ลายประเทศยกเลกิ
การอดุหนุนราคา

• ประชาคมอาเซยีน: จะรวมกนั
เป็นตลาดเดยีว ซึง่จะเกดิประโยชน์
ดา้นการตอ่รองทางการคา้ (Single 
Market) 

• เกดิการพัฒนาเชือ่มโยงโครงสรา้ง
พืน้ฐาน

โอกาสดา้น
พลังงานของ

ไทยNAC2016 [MTEC]
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ภาคเศรษฐกจิ

กา้วสาํคญั (Bold Moves) ภายใตแ้ผนบรูณาการพลงังานระยะยาว
รายละเอยีด

นํา้มนัและ
กา๊ซธรรมชาติ

▪ ยดือายแุหลง่ทรพัยากรในประเทศ
โดยมนีโยบายกระตุน้การสํารวจและผลติ
ในประเทศ และบรหิารจัดการสมัปทานทีจ่ะสิน้สดุ

แผนอนุรกัษพ์ลงังาน
(EEP)

แผนพฒันากําลงั
การผลติไฟฟ้า
(PDP)

แผนพฒันา
พลงังานทดแทน
(AEDP): 
พลงังานหมนุเวยีน

แผนพฒันา
พลงังานทดแทน
(AEDP): Bio-fuels 

▪ ยกเลกิการชดเชยราคานํา้มนั
เพือ่ใหส้ะทอ้นราคาตน้ทนุในตลาดโลก

▪ กระตุน้การอนุรกัษพ์ลงังาน 
ผา่นมาตรการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานตา่งๆ

▪ เพิม่สมดลุการใชพ้ลงังาน
โดยเพิม่การนําเทคโนโลยถีา่นหนิสะอา
ดมาใชใ้นการผลติไฟฟ้ามากขึน้

▪ Coal Center

▪ แนวทางปฏบิตัสํิาหรบัพลงังานหมุนเวยีนแตล่ะ
ประเภท ตามหลกั cost effectiveness:
– ผลักดนั: ขยะ ชวีมวล และกา๊ซชวีภาพ
– ดําเนนิการตอ่เนื่อง: พลังงานแสงอาทติย์
– ตดิตาม: พลังงานลม

▪ เพิม่ปรมิาณผลผลติภาคการเกษตร
เพือ่ลดการนําเขา้น้ํามัน, เพิม่ปรมิาณ bio-fuels 
และสรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร

ผลลพัธ์

▪ จํากดัอตัราการลดลงของ
การผลติกา๊ซธรรมชาตจิาก
แหลง่ในประเทศ เป็น 2-5%
ตอ่ปี จากเดมิ 11% ตอ่ปี)

▪ เป้าหมายลด energy 
intensity 30%

▪ เพิม่สดัสว่นการใชถ้า่นหนิ
จากเดมิ 20% เป็น 25 %

▪ ใชถ้า่นหนิสะอาด 20%
จากเดมิใชถ้า่นหนิปกตทิัง้หมด

▪ เพิม่สดัสว่นการใชพ้ลังงาน
ทดแทนในการผลติไฟฟ้า
เป็นรอ้ยละ 20 (ปัจจบุนั
ประมาณรอ้ยละ 9)

▪ เป้าหมายใชเ้ชือ้เพลงิ
ชวีภาพรอ้ยละ 20 - 25
ในภาคขนสง่ (ปัจจบุนั 7%) 

▪ เพิม่ GDP 50,000 ลา้นบาท/ปี

▪ มาตรการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยโดยตรง
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่

▪ เพิม่วงเงนิในระบบเศรษฐกจิ
ประมาณ 380,800 ลา้นบาท 
เพือ่นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ

NAC2016 [MTEC]
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แผนอนรุกัษพ์ลงังาน
 ลดปรมิาณการใชพ้ลังงาน

ลง 30%
 ลดการอดุหนุนพลังงาน 

เปลีย่นเป็นใหค้วามชว่ยเหลอื
โดยตรงกับกลุม่เป้าหมาย

แผนพฒันาพลงังานทดแทน
 เพิม่สดัสว่นพลังงานทดแทน

เป็น 30% 
 ทดแทน 20% ของความตอ้งการ

น้ํามนัดว้ยเชือ้เพลงิชวีภาพ
ทีร่าคาทีแ่ขง่ขนัได ้

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้า
 เพิม่สดัสว่นพลังงานจาก

ถา่นหนิสะอาดเป็น 20-25 % 

นํา้มนัและกา๊ซ
 กา๊ซในประเทศลดลง

ประมาณ 2% ตอ่ปี
 อัตราการลดลงที ่2.2 bcf/d 

ในปี พ.ศ.2579

Source: PDP ,AEDP, EEP, Gas plan, and Oil  plan

ผลลพัธท์ ีไ่ด ้ Impact on energy system

2036 delta moves 2036 BAUxx % difference of scenario vs. BAU

ความม ัน่คงทางพลงังาน

ความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นตน้ทนุพลงังาน

ความย ัง่ยนื
ของการสนบัสนนุ
ราคาพลงังาน1

การสนบัสนนุ
ทางสงัคมและเศรษฐกจิ
สําหรบัผูข้าดแคลน2

ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม

A

B

ED

C

+23%

~0%

2.3 x+95%

+8%

กา้วสาํคญั (Bold Moves) จะเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของไทย 

1 Assuming fossil fuel subsidies are removed, but renewables are still subsidised; estimates based on Brazil case study
2 Assuming similar average success rate as other targeted subsidy schemes such as Bolsa Familia in Brazil

NAC2016 [MTEC]
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- จบการนําเสนอ -
www.eppo.go.th
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