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จัดทําโดย
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เสนอ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2

1.

บทนํา

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพลังงานอยู่หลายด้าน เช่น แผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้า แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ แผนอนุรั กษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลั งงานทดแทนและพลั งงาน
ทางเลือก อย่างไรก็ตามแผนพลังงานเหล่านี้มักผ่านการพิจารณาจากส่วนกลางหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึง
จําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพลังงานในองค์รวม ที่นําเอาแผนและนโยบายทั้งหมดมาประกอบกันให้เห็น
ความเชื่อมโยงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ทําให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ และประสานให้
การดําเนินการตามแผนต่างๆให้มีความชัดเจนและมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ทั้งนี้พลังงานมีความสําคัญต่อ
การพั ฒ นาประเทศ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นอนาคต ทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า งราคา ความต้ อ งการใช้ และแหล่ ง
ทรัพยากรพลังงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายพลังงาน ให้เกิดความสมดุลของการใช้พลังงาน
การใช้พลั งงานมีป ระสิท ธิภ าพ และสามารถกํ า หนดทิศ ทางนโยบายการพัฒ นาพลั งงานได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผน
บริหารพลังงานของประเทศ เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน
ของประเทศ และเสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยในปี พ.ศ. 2555 - 2556 สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงาน
ของประเทศ 20 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ระยะเพื่อศึกษาและวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพ
อนาคตพลังงานของไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเปิดเขตการค้าเสรี สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อนํามาใช้ในการยกร่างแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปีต่อไป
ด้วยเหตุนี้ จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 25582578) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่าง
บูรณาการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวและสามารถ
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับการดําเนินนโยบายและการจัดทําแผนด้านพลังงานด้านต่างๆในอนาคต แผน
แม่บทฯ ดังกล่าวจําเป็นต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
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1.2 กระบวนกาารจัดทําแผนนแม่บทพลังั งาน
การจั ดทํท า แผนแม่ บทพลั
ท ง งาน 200 ปี ไ ด้ แ บ่ ง กาารดํ า เนิน งานนออกเป็น 2 ระยะรวมระยะเวลา
การจจัดทําประมาณ
ณ 2 ปี โดยมีขัข้นตอนการจัดั ทําแผนแม่บทฯ
บ ดังแสดงใในรูปที่ 1-1

รูปที่ 1.1 กระบวนนการจัดทําแผผนแม่บทฯ ในนภาพรวม
การจั ด ทํท า แผนแม่ บ ทฯ ในระยะะที่ 1 เริ่ ม จาากการกํ า หนนดเป้ า หมาย ของการจั ด ทํท า แผนฯ
fo เพื่อตีกรอบโจทย์
ก
ในนการพัฒนาด้านพลั
า งงานขอองประเทศให้ห้มีความชัดเจนน จากนั้น
(Keyy decision focus)
จะเป็ป็นขั้นตอนขอองการวิเคราะะห์บริบทแวด ล้อมและปัจจัยขับเคลื่อนทีที่ส่งผลกระทบบต่อเป้าหมายดังกล่าว
(Envvironmentall scanning) ซึ่งถือเป็นอองค์ประกอบทีที่สําคัญก่อนการกําหนดทิศศทางของแผนนฯ เพื่อให้
ทราบบถือปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยแวดล้อมต่างๆๆ ที่อาจกระททบต่อเป้าหมาายหลักในการรพัฒนา กระบบวนการนี้
ยังรววมถึงการลําดับความสําคัญของปั
ญ
ญหา ((Importancee) การประเเมินความไม่แแน่นอนของปัจจั
จ ยต่างๆ
ในอนนาคต (Unceertainty) แลละการวิเคราะะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ข้อจํากัด (SW
WOT) ทีเกิดจากปั
จ จจัย
ต่างๆๆ จากนั้นปัจจัยขับเคลื่อนต่
น างๆ จะถูกนนํามาผูกเรียง เชื่อมโยง แลละวิเคราะห์ใในมิติต่างๆ เพืพื่อจําลอง
สถา นการณ์ ภ าพพอนาคตพลังงานไทยในอี
ง
อี ก 20 ปี ข้ างหน้
ง า ภายใตต้ ก ระบวนกาารพั ฒ นาภาพพอนาคต
(Sceenario building)
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การจัดทําแผนแม่บทฯ ในระยะที่ 2 จะเป็นการต่อยอดจากการศึกษาในระยะที่ 1 โดยในช่วงแรก
จะเป็นการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงานและผลกระทบต่างๆ ในเชิงปริมาณ โดยจะนําปัจจัยขับเคลื่อนที่
ได้จากการศึกษามาใช้ในการกําหนดสมมติฐานสําหรับการจําลองภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของ
ประเทศในอนาคตโดย จากนั้ น จึ ง เป็ น ขั้ น ตอนของการยกร่ า งแผนแม่ บ ทฯ โดยได้ นํ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยเสี่ยง ภาพอนาคตการใช้และการจัดหาพลังงานทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณมาใช้ประกอบในการยกร่างแผนแม่บทฯ โดยองค์ประกอบของแผนแม่บทฯประกอบไปด้วย
ภาพวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่
ละด้าน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทฯสู่การปฎิบัติ
การจัดทําแผนแม่บทฯในครั้งนี้มีแนวคิดให้การยกร่างแผนฯอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
และสถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป โดยได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยในวงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Focus group) รวม 8 ครั้ง
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public seminar) ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค
ทั่วประเทศรวม 14 ครั้ง รวมถึงการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อกลั่นกรองผลการศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอีก 2 ครั้ง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1 เพื่อให้กระบวนการจัดทํา
แผนแม่บทฯ มีความสมบูรณ์ และสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับปัญหาและบริบทการพัฒนาในอนาคตให้
มากที่สุด
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ตารางที่ 1.1 สรุปการจัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ
รูปแบบ
ประชุมกลุ่มย่อย
(Focus group)

หัวข้อการประชุม/สัมนา

กลุ่มเป้าหมาย

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน
พลังงานในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตรและน้ํา เทคโนโลยี
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- หลักการ แนวคิด สมมติฐานและผลการจําลองภาพอนาคตใน
รูปแบบต่างๆ
- วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน
ในระยะยาว

สัมมนาระดมความ สภาพปั ญ หา และอุ ป สรรคของการพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน
คิดเห็น
การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคามในแต่ละพื้นที่
(Public seminar) - วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน
ระดับประเทศ และข้อคิดเห็นที่อาจส่งผลกระทบในแต่ละพื้นที่

รายละเอียดอืน่ ๆ
- จํานวน 12 ครัง้
- จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 3050 คนในแต่ละครั้ง

หน่ วยงานภาครั ฐ ในและนอกสั งกั ด - กระจายทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค
กระทรวงพลั ง งาน ภาคเอกชน
แลกรุงเทพฯ รวม 14 ครั้ง
สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และ - จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประมาณ 60ภาคประชาชน
100 คน ในแต่ละครั้ง

ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ - กลั่นกรองภาพรวมการศึกษาและประมวลผลลัพธ์จากการรับฟัง กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ มี บ ทบาทนํ า - จํานวน 2 ครั้ง
การ
ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และ - จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 20ความคิดเห็นทั้งหมด
สิ่งแวดล้อม
(Workshop)
30 คนในแต่ละครั้ง
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1.3 เป้าหมายของการจัดทําแผนฯ
การกําหนดเป้าหมายของการจัดทําแผนฯ (Key decision focus) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนด
กรอบการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้มีความชัดเจนและถือเป็นโจทย์หลักสําหรับการจัดทําแผน
แม่บทฯ โดยแผนแม่บทพลังงานต้องมีความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงแนวคิดตามหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วน ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ พร้อมที้งได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2570 ไว้ว่า
“คนไทยภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย มี มิ ต รไมตรี บ นวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย ง ยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ใน
เวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านพลังงาน
ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างสมดุล รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเองและ
แข่งขันได้
กรอบของการกํ า หนดนโยบายพลัง งานจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั นก็ มี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยได้เน้นหนักไปที่การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการส่งเสริมด้าน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและสะท้อนกับต้นทุน พร้อม
ทั้งการผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรอบความคิดดังกล่าวได้ถูกนํามาหารือในการประชุม
กลุ่มย่อยที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน พร้อมได้มีการหยิบยกเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
และนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานมาพิจารณาเพื่อกําหนดเป้าหมายของการจัดทํา
แผนแม่บทฯ ผลที่ได้ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 2 ประการได้แก่เป้าหมายในการสร้าง "ความมั่นคง
ทางพลังงาน" และ "สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป้าหมายดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนแม่บทฯ ดังแสดงในรูปที่ 1-2
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วิสัยทัศน์แผนชาติปี 2570
• ความมั่นคงอาหารและพลังงาน
• ระบบผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้
• ธรรมาภิบาล

นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
1. การสร้างรายได้ให้ประเทศ
2. ความมั่นคงทางพลังงาน
3. ราคาเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน
4. พลังงานทดแทน
5. ประสิทธิภาพพลังงาน

เป้าหมายการพัฒนาแผนแม่บทพลังงาน (Key decision focus)
2. สังคมยอมรับและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

1. มัน่ คงทางพลังงาน
• จัดหาเพี ยงพอกับความต้องการพลังงาน
• มีการสืบค้น พัฒนา และกระจายแหล่ง และชนิด
เชื้อเพลิง
• พลังงานทดแทนพัฒนาอย่างเต็มศัก ยภาพ
• ใช้พลัง งานอย่างมีประสิท ธิภาพ
• พัฒนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน
พลังงาน
• เสริมสร้างความมัง่ คงของชาติ

•
•
•
•

สังคมมี ความรู้แ ละมีความไว้ใจซึ่ งกันและกัน
ปั ญหาและความขัดแย้ งลดลง
ผลประโยชน์ ได้รบั การกระจายอย่างเป็ นธรรม
พลังงานส่งผลกระทบตํา่ สิ่งแวดล้อมตํา่ ที่สุด

รูปที่ 1.2 เป้าหมายของการจัดทําแผนแม่บทฯ
มิติของการสร้าง "ความมั่นคงทางพลังงาน" ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การกระจายแหล่งและชนิดของพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ถื อ เป็ น กลไกสํ า คัญ ที่ ช่ วยลดภาระในการจั ด หาพลัง งาน การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี พร้อมกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในขณะที่ด้าน "สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม" ครอบคลุมถึงมิติด้านสังคมที่เน้นสังคมแห่งความรู้และความไว้ใจซึ่งกันและกัน การลดปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคพลังงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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2.

การประเมินสถานการณ์

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
สถานการณ์พลังงานของประเทศในอี ก 20 ปีข้างหน้าอาจจําเป็นต้ องเผชิญ กั บความท้ าทาย
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งเรื่องของการสร้าง "ความมั่นคงทาง
พลั ง งาน" และ "สั ง คมยอมรั บ และเป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อม" ผลการระดมความคิ ดเห็ นชี้ ใ ห้ เห็นถึ ง
ความซั บซ้อนของความท้ าทายดังกล่ าวโดยได้ ระบุถึงปัจจัยที่คาดว่ าน่ าจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวไว้เป็น 6 เรื่องหลัก ดังรูปที่ 2.1
 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุนที่ไร้พรมแดน
 การผูกขาดในธุรกิจพลังงานและสถานการณ์ความไม่สงบในกลุม่
ประเทศผู้ผลิตพลังงาน
 สภาวะเศรษฐกิจ ประชากร และเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน
อนาคต
 ความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคต

นโยบายชัดเจนและมีความต่อเนื่อ ง
กลไก/เครื่อ งมือในการขับเคลือ่ นแผนเพียงพอและมีป ระสิทธิภาพ:
เศรษฐกิจ-พลังงาน-อุตสาหกรรม-ขนส่ง-เกษตร-สิ่งแวดล้อม
อํานาจหน้าที่ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการเป็นเอกภาพ
ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ มีก ารเผยแพร่และโปร่งใส

นโยบายและการ
ขับเคลื่อนจาก
ภาครัฐ
 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วโลก
และรูปแบบที่มคี วามหลากหลายมากขึ้น
 การเชื่อ มโยงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและ Smart grid
 การพัฒ นาเทคโนโลยีที่เชือ่ มโยงกับ
ศักยภาพของไทย

เศรษฐกิจ ประเด็น
ระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรม และโล
จิสติกส์

การพัฒนา
เทคโนโลยี

ภาคเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรน้ํา

ด้านสังคม

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 การพัฒ นานิคมการเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์
 ความเชื่อมโยงที่สลับซับซ้อนของ
ระหว่างอาหาร พลังงานและน้ํา
 ภัยธรรมชาติและปริมาณน้ําฝน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การรับ รู้ข่าวสารของสังคมในโลกเสรี
กระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
พฤติก รรมและการปรับตัว
ความเหลือ่ มล้ําทางสังคมที่ส่งผลต่อความมั่นคงของ
ระบบพลังงาน

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จากกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ

รูปที่ 2.1 ปัจจัยขับเคลื่อนที่สง่ ผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
2.1.1 นโยบายและการขับเคลื่อนจากภาครัฐ
นโยบายและการสนั บ สนุ น ภาครั ฐ เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การกํ า หนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาด้านพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง การสร้างแรงจูงใจและ
การมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐ ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล
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การบริหารจัดการอย่างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต่างส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ
กิจการทั้งในและต่างประเทศในการลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันนโยบายที่ผิดพลาด ขาดความต่อเนื่องและความโปร่งใส อาจกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ สูญเสียโอกาส และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทาง
พลังงานและความมั่นคงของชาติได้
2.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประเด็นระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง โครงสร้ า งการใช้ พ ลั ง งานในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ถือเป็นปัจจัยหลักที่กําหนดความต้องการพลังงานในอนาคต การจัดหาแหล่ง
พลังงานเพื่อให้เพียงพอกับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นประเด็นท้าทายหลักใน
การจัดทําแผนแม่บทฯ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศอาจมีทั้งประเด็นที่อาจส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบต่อความมั่นคงทางพลังงาน เช่น เศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศผู้ผลิต
น้ํามันอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานรวมถึงความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการนําเข้าพลังงานสูง
2.1.3 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ํา
การเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
ทางเลือกการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะพลังงานที่ผลิตจากชีวมวลและชีวภาพ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานจากชีวมวลและ
ชีวภาพดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของวัสดุเหลือใช้หรือของเสียที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ แต่ในอนาคตอาจมี
การพั ฒ นาสู่ รู ป แบบของการพั ฒ นาผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การผลิ ต พลั ง งาน
โดยเฉพาะจากความต้องการและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ําของไทย
2.1.4 แรงขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและในระดับพื้นที่ต่างส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
พลังงานรวมถึงทิศทางการพัฒนาทางเลือกพลังงานในอนาคต เนื่องจากภาคพลังงานเป็นสาขาหลักที่มี
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที สุ ด กว่ า ร้ อ ยละ 70 ของปริ ม าณทั้ ง หมด ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า น
ประสิทธิภาพพลังงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานส่งผลอย่างมากต่อภาพรวมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีข้อผูกพันสําหรับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภายใต้ ข้ อ ตกลงด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศระหว่ า งประเทศในปั จ จุ บั น แต่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี
การจัดทําแผนการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate
Mitigation Actions: NAMAs) ส่งผลให้นโยบายและแผนพลังงานจําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระดับพื้นที่ประเด็นปัญหามลภาวะจากอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าบางแห่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการยอมรับของชุมชนและอาจมีผลต่อ
การพัฒนาโครงการในอนาคต ดังนั้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณา
2.1.5 ปัจจัยด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
มิติด้านสังคมนับวันจะมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกิด
จากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันละกัน เช่น การต่อต้านโรงไฟฟ้า นโยบายราคาพลังงาน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าว
จําเป็นต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมในทุกระดับ นอกจากนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรีที่อาจมีทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องยังอาจส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทัศนคติที่
ไม่ถูกต้องยังอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความมั่นคงทาง
พลังงานในภาพรวมในที่สุด
2.1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆ
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดรูปแบบและโครงสร้างการใช้พลังงานทั่วโลก
การเติ บ โตของเทคโนโลยี พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ เ กิ ด ทางเลื อ กที่ มี ค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งใหม่ๆ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติในชั้นหินดินดาน (Shale gas) ทรายน้ํามัน (Oil sand) และอื่นๆส่งผลกระทบต่อมุมมอง
การจัดหาและตลาดน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริการเหนือ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
ตลาดโลกในอนาคต แม้ ว่ า ประเทศไทยจะไม่ ใ ช่ ผู้ นํ า ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี แต่ ผ ลของการพั ฒ นา
เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานใหม่ๆดังกล่าวจะช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ในตลาดให้กับผู้ใช้พลังงานเพิ่มมาก
ขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาพลังงานในภาพรวม นอกจากนี้หากประเทศไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเองหรือสามารถกระตุ้นให้เกิดตลาดทางเลือกใหม่ก็จะส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงาน
อย่างมีนัยสําคัญ

2.2 การจัดลําดับความสําคัญและการวิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยง
ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นที่ ค าดว่ า น่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ เป้ า หมายข้ า งต้ น ได้ ถู ก นํ า มาจั ด เรี ย งระดั บ
ความสําคัญและความเสี่ยงในอนาคตโดยอาศัยผลการสํารวจจากแบบสอบถาม และผลจากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญผ่านกระบวนการหารือในที่ประชุมโดยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยขับเคลื่อนออกเป็น 3 กลุ่ม
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2-2 โดยปั จ จั ย หลั ก ที่ ส่ ง ผลกระทบในระดั บ สู ง ต่ อ เป้ า หมายและจํ า เป็ น ต้ อ งมุ่ ง ให้
ความสําคัญในลําดับต้นๆ ในการจัดทําแผนแม่บทฯประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) สถานการณ์ต่างประเทศ และราคาน้ํามันในตลาดโลก
2) การแทรกแซงการเมือง ธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนของภาครัฐ
3) โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
4) การมีส่วนร่วม การปรับตัว และการตระหนักรู้ของสังคม
5) ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยี และแหล่งพลังงาน

ผลกระทบ (Impact)

ในประเด็นหลักดังกล่าว ปัจจัยที่ถือเป็น "ปัจจัยเสี่ยง" ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมาก
(High impact) ต่อเป้าหมายการพัฒนา อันได้แก่การสร้าง "ความมั่นคงทางพลังงาน" และ "สังคมยอมรับ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
และยังเป็นสิ่งที่คาดเดาทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ยาก
(High uncertainty) ประกอบไป 2 เรื่องหลัก คือ 1. ปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะการแทรกแซงใน
นโยบายพลังงาน รวมถึงความไม่แน่นอนในนโยบายทางการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและ
ความชั ด เจนของนโยบายพลั ง งาน และ 2. ปั จ จั ย ภายนอกโดยเฉพาะสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบและ
ความขัดแย้งในต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งถือเป็นตัวแทนของราคา
พลั ง งานในภาพรวม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งสํ าหรับ ประเทศไทยซึ่ ง จํ า เป็น ต้อ งพึ่ งพาการนํ า เข้า พลั ง งาน
ค่อนข้างมาก
1. ปัจจัยหลัก

2. ปัจจัยเสี่ยง

•
การมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ของสังคม
สังคมเหลื่อมล้ํา กระจายผลประโยชน์
•
ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยี
•
โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โลจิ
สติกส์

•
สถานการณ์ความขัดแย้งใน
ต่างประเทศ และราคาน้ํามันในตลาดโลก
•
การเมือง ธรรมภิบาล ความต่อเนื่อง
และชัดเจนของนโยบาย

3. ปัจจัยรอง
•
•
•
•
•

ประเด็นระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การจัดการทรัพยากร อาหาร พลังงาน น้ํา และ Zoning
ราคาอาหารและสินค้าเกษตร
การพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรี และอื่นๆ

ความไม่แน่นอน (Uncertainty)

รูปที่ 2.2 ลําดับความสําคัญและความไม่แน่นอนในอนาคตของปัจจัยต่างๆ

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.3

การจําลองภาพอนาคตพลังงานระยะยาว
2.3.1 กระบวนการพัฒนาภาพอนาคต

กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาภาพอนาคตพลังงานของไทยเริ่มจากการนําข้อมูลพื้นฐานและ
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากการประชุ ม กลุ่ ม ทั้ ง ทนกรุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด มาประมวลผลผ่ า น
กระบวนการพัฒนาภาพอนาคต (Scenario building) โดยเฉพาะการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพอนาคตพลังงานของประเทศอย่างมีนัยสําคัญในหัวข้อก่อนหน้าซึ่งชี้ให้เห็นว่า
พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยวิกฤติ (Critical uncertainty) ที่ต้องนํามาพิจารณา
ในการกําหนดภาพอนาคตพลังงานของไทยประกอบไปด้วย 1.สถานการณ์ต่างประเทศและราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก และ 2.การแทรกแซงทางการเมือง ธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนจากภาครัฐ ในขณะปัจจัย
ขับเคลื่อนอื่นๆ จะถูกนํามาพิจารณาในระหว่างการยกร่างแผนอีกครั้งในลําดับต่อไป ปัจจัยวิกฤติทั้ง 2
เรื่องดังกล่าวได้ถูกนํามาผูกโยงระหว่างกันจนนํามาสูงภาพอนาคตพลังงานของไทยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 4 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2-3
ราคาน้าํ มันเป็นไปตามคาดการณ์ ไม่มี
เหตุการณ์รุนแรงในต่างประเทศ

ภาพอนาคต 1:
สุขภาพดี
(Healthy)

มีการแทรกแซงทาง
การเมืองอยู่บา้ งแต่เป็น
เพียงในระยะสั้น

ภาพอนาคต 3:
ไข้หวัดสายพันธุ์
ใหม่
(Great
influenza)

ภาพอนาคต 2:
มะเร็งระยะที่ 1
(Cancer stage I)

ภาพอนาคต 4:
อาการโคม่า
(Coma)

การแทรกแซงทางการเมือง
รุนแรงมากขึน้ ต่อภาคพลังงาน
ในระยะยาว

เกิด Oil shock และภาวะขาดแคลนพลังงาน
จากเหตการณ์รนแรงในต่างประเทศ
รูปที่ 2.3 ภาพอนาคตพลังงานไทยที่สะท้อนปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องความผันผวนของราคาน้ํามัน
เหตุการณ์รุนแรงในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศ
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.3.2 การจําลองภาพอนาคตการใช้และการจัดหาพลังงานเชิงปริมาณ
การจํา ลองภาพอนาคตเชิง ปริ ม าณมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ฉายภาพความต้ อ งการและการจั ดหา
พลังงานของประเทศทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานของพลังงานแต่ละประเภทสําหรับภาพอนาคตแต่ละ
แบบในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยขับเคลื่อนในอนาคตในแต่ละด้านไม่ว่าจะ
เป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ราคาพลังงาน และอื่นๆ
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ค่าใช้จ่ายพลังงาน และอื่นๆ หลังจากการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการพัฒนาภาพอนาคต
(Scenario Building) ภายใต้การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และได้เสนอภาพอนาคตพลังงาน
ของประเทศออกเป็น 4 ภาพ ได้แก่ 1.ภาพสุขภาพดี (Healthy) 2.ภาพมะเร็งระยะที่ 1 (Cancer Stage I)
3.ภาพไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ (Great Influenza) และ 4.ภาพอาการโคม่า (Coma) ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึง
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างประเทศ ราคาน้ํามัน รวมถึงสถานการณ์ความไม่
แน่นอนจากการแทรกแซงทางการเมืองเป็นหลัก อย่างไรก็ดีเพื่อความชัดเจนในการกําหนดสมมติฐานและ
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและชี้ให้เห็นถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พลังงานในอนาคต จึงได้
พิจารณาปรับรูปแบบการนําเสนอภาพอนาคต (Scenario) เป็น 3 ภาพอันประกอบไปด้วย
ก)

ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) แสดงภาพอนาคตที่คาดว่าน่าจะ
ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมากที่สุด โดยภาพนี้จะใช้เป็นภาพตัวแทนของ
ภาพมะเร็งระยะที่ 1 (Cancer Stage I)
และ ภาพไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ (Great
Influenza) ที่นําเสนอไว้ในตอนต้น โดยในภาพกรณีอ้างอิงนี้ กําหนดให้ปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น ข้อตกลงระหว่างประเทศและการพัฒนากลไกสะอาดที่มีสัญญาณเชิงบวก มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเกิดขึ้นแต่ไม่
รวดเร็ ว สถานการณ์ ร าคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกยั ง อยู่ ใ นกรอบของการคาดการณ์ ที่ ไ ม่
เปลี่ ย นแปลงแบบรวดเร็ ว และรุ น แรง แต่ ยั ง อาจได้ รั บ ผลกระทบจากแรงกดดั น ใน
ความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปรับตัวขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐของไทยอาจยังล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งอาจทําให้การพัฒนาด้านประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนในบาง
ชนิดไม่สามารถพัฒนาได้อย่างทันท่วงทีและเต็มศักยภาพ

ข)

ภาพอาการโคม่า (Coma Scenario) แสดงภาพที่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ปัจจัยต่างๆ ไม่
สนับสนุน และส่ งผลในเชิ งลบต่อการพัฒนาด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ประสิทธิภาพการผลิต
ก็ไม่สามารถดีขึ้นได้ตามเป้าหมาย เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในกลุ่มประเทศผู้ผลิตพลังงาน

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 13 -

โครงการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2

ทําให้แนวโน้มราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกสูงกว่าคาดการณ์แบบปกติ ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และ……………………..
ค)

ภาพสุขภาพดี (Healthy Scenario) แสดงภาพที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในเชิงบวก การพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว รวมถึง
การปรับตัวและความตระหนักรู้ของสังคมต่อทรัพยากรพลังงานที่มปี รับเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ
และอื่นๆ เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพและการพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัว และ
ปัจจัยเสี่ ยงทั้ งในเรื่ องของการแทรกแซงทางการเมื องไม่ส่งผลกระทบมากนั ก แผนพัฒนา
พลังงานในด้านต่างๆ มีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ได้มีการจัดทําภาพอนาคตเพิ่มเติมอีก 1 ภาพที่ชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่เข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะมีการปรับเป้าหมายต่างๆให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศที่มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤติในระยะยาว
ง)

ภาพสุขภาพดีพลัส (HealthyPlus Scenario) แสดงภาพที่มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ต่างๆไม่ว่าด้านประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆให้มีความท้าทาย
มากยิ่งขึ้น เพื่อนํามาใช้ประกอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนพลังงานในส่วนต่างๆใน
อนาคต

การประเมิ น ภาพอนาคตเชิ ง ปริ ม าณในครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบจํ า ลองสมดุ ล พลั ง งาน (Energy
Accounting Model) โดยเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างข้อมูลการใช้และการจัดหาพลังงานทั้งระบบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยนําข้อมูลในฐานข้อมูลพลังงานของไทยมาพิจารณาดังแสดงในรูปที่ 2-4 ชุดข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจและชนิดเชื้อเพลิงจะถูกนํามากําหนดเป็นข้อมูลปีฐาน ซึ่งใน
ที่นี้ได้ใช้ข้อมูลพลังงานในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีฐานและฉายภาพไปจนถึงปี พ.ศ. 2578 สรุปสมมติฐานที่ใช้
ในแบบจําลองแสดง ดังรูปที่ 2-5
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