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1. บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์ 
 

 ประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพลังงานอยู่หลายด้าน เช่น แผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้า แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก อย่างไรก็ตามแผนพลังงานเหล่าน้ีมักผ่านการพิจารณาจากส่วนกลางหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึง
จําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพลังงานในองค์รวม ที่นําเอาแผนและนโยบายทั้งหมดมาประกอบกันให้เห็น
ความเช่ือมโยงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ทําให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ และประสานให้
การดําเนินการตามแผนต่างๆให้มีความชัดเจนและมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ทั้งน้ีพลังงานมีความสําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ การมีวิสัยทัศน์ในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างราคา ความต้องการใช้ และแหล่ง
ทรัพยากรพลังงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายพลังงาน ให้เกิดความสมดุลของการใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาพลังงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

 

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผน
บริหารพลังงานของประเทศ เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน
ของประเทศ และเสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยในปี พ.ศ. 2555 - 2556 สนพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงาน
ของประเทศ 20 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ระยะเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพ
อนาคตพลังงานของไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเปิดเขตการค้าเสรี สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใช้ในการยกร่างแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปีต่อไป 
 
 ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2558-
2578) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบในกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่าง
บูรณาการณ์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวและสามารถ
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับการดําเนินนโยบายและการจัดทําแผนด้านพลังงานด้านต่างๆในอนาคต แผน
แม่บทฯ ดังกล่าวจําเป็นต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ   
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 การจัดทําแผนแม่บทฯ ในระยะที่ 2 จะเป็นการต่อยอดจากการศึกษาในระยะที่ 1 โดยในช่วงแรก
จะเป็นการวิเคราะห์ภาพอนาคตพลังงานและผลกระทบต่างๆ ในเชิงปริมาณ โดยจะนําปัจจัยขับเคลื่อนที่
ได้จากการศึกษามาใช้ในการกําหนดสมมติฐานสําหรับการจําลองภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของ
ประเทศในอนาคตโดย จากน้ันจึงเป็นขั้นตอนของการยกร่างแผนแม่บทฯ โดยได้นําข้อมูลพ้ืนฐาน                    
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยเสี่ยง ภาพอนาคตการใช้และการจัดหาพลังงานท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณมาใช้ประกอบในการยกร่างแผนแม่บทฯ โดยองค์ประกอบของแผนแม่บทฯประกอบไปด้วย
ภาพวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย ดัชนีช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่
ละด้าน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทฯสู่การปฎิบัติ 
 
 การจัดทําแผนแม่บทฯในครั้งน้ีมีแนวคิดให้การยกร่างแผนฯอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
และสถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนโดยท่ัวไป โดยได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยในวงผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Focus group) รวม 8 ครั้ง       
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public seminar) ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคท้ัง 6 ภูมิภาค
ทั่วประเทศรวม 14 ครั้ง รวมถึงการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพ่ือกลั่นกรองผลการศึกษาจาก
ผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการยอมรับอีก 2 ครั้ง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1 เพ่ือให้กระบวนการจัดทํา
แผนแม่บทฯ มีความสมบูรณ์ และสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับปัญหาและบริบทการพัฒนาในอนาคตให้
มากที่สุด 
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ตารางที่ 1.1 สรุปการจัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 

รูปแบบ หัวข้อการประชุม/สัมนา กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดอื่นๆ 
ประชุมกลุ่มย่อย  
(Focus group) 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้าน
พลังงานในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นระหว่างประเทศ 
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาคการเกษตรและน้ํา เทคโนโลยี 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- หลักการ แนวคิด สมมติฐานและผลการจําลองภาพอนาคตใน
รูปแบบต่างๆ 

- วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน
ในระยะยาว  

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน - จํานวน 12 ครัง้ 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 30-

50 คนในแต่ละครั้ง 

สัมมนาระดมความ
คิดเห็น  
(Public seminar) 

-  สภาพปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาด้านพลังงาน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-ภัยคุกคามในแต่ละพื้นที่ 

- วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน
ระดับประเทศ และข้อคิดเห็นที่อาจส่งผลกระทบในแต่ละพื้นที่ 

หน่วยงานภาครัฐในและนอกสังกัด
กระทรวงพลั ง งาน  ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และ
ภาคประชาชน 

- กระจายทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค 
แลกรุงเทพฯ รวม 14 ครั้ง 

- จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 60-
100 คน ในแต่ละครั้ง 

ประชุมเชิงปฎิบัติ
การ  
(Workshop) 

- กลั่นกรองภาพรวมการศึกษาและประมวลผลลัพธ์จากการรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งหมด 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีบทบาทนํา
ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- จํานวน 2 ครั้ง 
- จํานวนผู้เข้าร่วมประมาณ 20-

30 คนในแต่ละครั้ง 
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1.3 เป้าหมายของการจัดทําแผนฯ  
 

 การกําหนดเป้าหมายของการจัดทําแผนฯ (Key decision focus) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนด
กรอบการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้มีความชัดเจนและถือเป็นโจทย์หลักสําหรับการจัดทําแผน
แม่บทฯ โดยแผนแม่บทพลังงานต้องมีความสอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงแนวคิดตามหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคล่ือนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วน ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญ            
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ พร้อมที้งได้กําหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2570 ไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ใน
เวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านพลังงาน
ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศอย่างสมดุล รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

 กรอบของการกําหนดนโยบายพลังงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีทิศทางที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยได้เน้นหนักไปที่การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการส่งเสริมด้าน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและสะท้อนกับต้นทุน พร้อม
ทั้งการผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรอบความคิดดังกล่าวได้ถูกนํามาหารือในการประชุม
กลุ่มย่อยที่ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน พร้อมได้มีการหยิบยกเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
และนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานมาพิจารณาเพ่ือกําหนดเป้าหมายของการจัดทํา
แผนแม่บทฯ ผลที่ได้ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 2 ประการได้แก่เป้าหมายในการสร้าง "ความม่ันคง
ทางพลังงาน" และ "สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป้าหมายดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบใน
การจัดทําแผนแม่บทฯ ดังแสดงในรูปที่ 1-2   
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รูปที่ 1.2 เป้าหมายของการจัดทําแผนแมบ่ทฯ 
 

 มิต ิของการสร้าง "ความม่ันคงทางพลังงาน" ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ความมั่นคงในการจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การกระจายแหล่งและชนิดของพลังงานเพ่ือลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยลดภาระในการจัดหาพลังงาน การพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี พร้อมกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในขณะท่ีด้าน "สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม" ครอบคลุมถึงมิติด้านสังคมที่เน้นสังคมแห่งความรู้และความไว้ใจซึ่งกันและกัน การลดปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคพลังงาน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 

1. มัน่คงทางพลังงาน

• จัดหาเพียงพอกับความต้องการพลงังาน
• มีการสืบค้น พัฒนา และกระจายแหล่งและชนิด

เช้ือเพลิง 
• พลงังานทดแทนพัฒนาอย่างเตม็ศกัยภาพ 
• ใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

พลงังาน

• เสริมสร้างความมัง่คงของชาติ

2. สังคมยอมรบัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

• สงัคมมีความรู้และมีความไว้ใจซ่ึงกันและกัน
• ปัญหาและความขดัแย้งลดลง
• ผลประโยชน์ได้รบัการกระจายอย่างเป็นธรรม
• พลงังานส่งผลกระทบตํา่ ส่ิงแวดล้อมตํา่ ท่ีสุด

นโยบายรัฐบาลด้านพลงังาน 
1. การสร้างรายไดใ้หป้ระเทศ
2. ความมั่นคงทางพลังงาน
3. ราคาเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน
4. พลังงานทดแทน
5. ประสิทธภิาพพลังงาน

วิสัยทัศนแ์ผนชาติปี 2570
• ความมั่นคงอาหารและพลังงาน
• ระบบผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
• พ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้
• ธรรมาภบิาล

เป้าหมายการพัฒนาแผนแม่บทพลังงาน (Key decision focus)
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2. การประเมินสถานการณ์  
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยขบัเคลื่อนท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย  
 

 สถานการณ์พลังงานของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าอาจจําเป็นต้องเผชิญกับความท้าทาย
มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายท้ังเรื่องของการสร้าง "ความม่ันคงทาง
พลังงาน" และ "สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ผลการระดมความคิดเห็นช้ีให้เห็นถึง              
ความซับซ้อนของความท้าทายดังกล่าวโดยได้ระบุถึงปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวไว้เป็น 6 เรื่องหลัก ดังรูปที่ 2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ปัจจยัขับเคลื่อนที่สง่ผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ 
 

 2.1.1 นโยบายและการขับเคลื่อนจากภาครัฐ 
 

 นโยบายและการสนับสนุนภาครัฐเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกําหนดทิศทาง                 
การพัฒนาด้านพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเน่ือง การสร้างแรงจูงใจและ
การมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นเอกภาพของหน่วยงานภาครัฐ ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล 

เศรษฐกิจ ประเด็น
ระหว่างประเทศ 

อุตสาหกรรม และโล
จิสติกส์

ภาคเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรน้ํา

ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

การพัฒนา
เทคโนโลยี

นโยบายและการ
ขับเคล่ือนจาก

ภาครฐั

 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุนท่ีไร้พรมแดน
 การผูกขาดในธุรกิจพลังงานและสถานการณ์ความไมส่งบในกลุม่
ประเทศผู้ผลิตพลังงาน
 สภาวะเศรษฐกิจ ประชากร และเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน
อนาคต
 ความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคต

การรับรู้ข่าวสารของสังคมในโลกเสรี
กระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
พฤติกรรมและการปรับตัว
ความเหลือ่มล้ําทางสังคมท่ีส่งผลตอ่ความมั่นคงของ
ระบบพลังงาน

 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีท่ัวโลก 
และรูปแบบท่ีมคีวามหลากหลายมากขึ้น
 การเชื่อมโยงกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและ Smart grid
 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเชือ่มโยงกบั
ศักยภาพของไทย

นโยบายชัดเจนและมคีวามตอ่เน่ือง
กลไก/เคร่ืองมอืในการขับเคลือ่นแผนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ: 
เศรษฐกิจ-พลังงาน-อุตสาหกรรม-ขนส่ง-เกษตร-สิ่งแวดล้อม
อํานาจหน้าท่ีชัดเจน มีการประสานและบูรณาการเป็นเอกภาพ
ระบบฐานขอ้มูล การวิเคราะห์ มีการเผยแพร่และโปร่งใส

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตอ้งการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจากกิจกรรมและ
โครงการตา่งๆ  

การเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร
 การพัฒนานิคมการเกษตร วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์
 ความเชื่อมโยงท่ีสลับซับซ้อนของ
ระหว่างอาหาร พลังงานและนํ้า
 ภัยธรรมชาติและปริมาณนํ้าฝน
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การบริหารจัดการอย่างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต่างส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้ประกอบ
กิจการทั้งในและต่างประเทศในการลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความม่ันคงทางพลังงานของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันนโยบายที่ผิดพลาด ขาดความต่อเน่ืองและความโปร่งใส อาจกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ สูญเสียโอกาส และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทาง
พลังงานและความมั่นคงของชาติได้ 
 

 2.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประเด็นระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ 
 

 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงโครงสร้างการใช้พลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ถือเป็นปัจจัยหลักที่กําหนดความต้องการพลังงานในอนาคต การจัดหาแหล่ง
พลังงานเพ่ือให้เพียงพอกับศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นประเด็นท้าทายหลักใน              
การจัดทําแผนแม่บทฯ ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกประเทศอาจมีทั้งประเด็นที่อาจส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบต่อความมั่นคงทางพลังงาน เช่น เศรษฐกิจโลกที่มีความเช่ือมโยงมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางพลังงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํ้ามันอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานรวมถึงความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศที่พ่ึงพาการนําเข้าพลังงานสูง  
 

 2.1.3 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

 การเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
ทางเลือกการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะพลังงานที่ผลิตจากชีวมวลและชีวภาพ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานจากชีวมวลและ
ชีวภาพดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของวัสดุเหลือใช้หรือของเสียที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ แต่ในอนาคตอาจมี
การพัฒนาสู่รูปแบบของการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตพลังงาน
โดยเฉพาะจากความต้องการและราคาพลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รูปแบบดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรนํ้าของไทย   
 

 2.1.4 แรงขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและในระดับพ้ืนที่ต่างส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทาง
พลังงานรวมถึงทิศทางการพัฒนาทางเลือกพลังงานในอนาคต เน่ืองจากภาคพลังงานเป็นสาขาหลักที่มี   
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุดกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณทั้งหมด ทําให้การพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานส่งผลอย่างมากต่อภาพรวมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีข้อผูกพันสําหรับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ภายใต้ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศในปัจจุบัน แต่จําเป็นต้องมี                
การจัดทําแผนการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions: NAMAs) ส่งผลให้นโยบายและแผนพลังงานจําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในระดับพ้ืนที่ประเด็นปัญหามลภาวะจากอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าบางแห่งเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการยอมรับของชุมชนและอาจมีผลต่อ
การพัฒนาโครงการในอนาคต ดังน้ันการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการจึงเป็นอีกหน่ึง
ปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณา 
 

 2.1.5 ปัจจัยด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

 

 มิติด้านสังคมนับวันจะมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกิด
จากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันละกัน เช่น การต่อต้านโรงไฟฟ้า นโยบายราคาพลังงาน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าว
จําเป็นต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมในทุกระดับ นอกจากน้ีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรีที่อาจมีทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องยังอาจส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทัศนคติที่
ไม่ถูกต้องยังอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความม่ันคงทาง
พลังงานในภาพรวมในที่สุด 
 

 2.1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆ 
 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดรูปแบบและโครงสร้างการใช้พลังงานทั่วโลก                 
การเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดทางเลือกที่มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งใหม่ๆ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติในช้ันหินดินดาน (Shale gas) ทรายนํ้ามัน (Oil sand) และอ่ืนๆส่งผลกระทบต่อมุมมอง                
การจัดหาและตลาดน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริการเหนือ และอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
ตลาดโลกในอนาคต แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีและแหล่งพลังงานใหม่ๆดังกล่าวจะช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ในตลาดให้กับผู้ใช้พลังงานเพ่ิมมาก
ขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาพลังงานในภาพรวม นอกจากน้ีหากประเทศไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเองหรือสามารถกระตุ้นให้เกิดตลาดทางเลือกใหม่ก็จะส่งผลต่อความม่ันคงทางพลังงาน
อย่างมีนัยสําคัญ 
 

2.2 การจัดลาํดับความสาํคัญและการวิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยง  
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายข้างต้นได้ถูกนํามาจัดเรียงระดับ
ความสําคัญและความเสี่ยงในอนาคตโดยอาศัยผลการสํารวจจากแบบสอบถาม และผลจากความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญผ่านกระบวนการหารือในท่ีประชุมโดยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยขับเคล่ือนออกเป็น 3 กลุ่ม    
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ดังแสดงในรูปที่ 2-2 โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อเป้าหมายและจําเป็นต้องมุ่งให้
ความสําคัญในลําดับต้นๆ ในการจัดทําแผนแม่บทฯประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) สถานการณ์ต่างประเทศ และราคาน้ํามันในตลาดโลก 

2) การแทรกแซงการเมือง ธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนของภาครัฐ 

3) โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ 

4) การมีส่วนร่วม การปรับตัว และการตระหนักรู้ของสังคม 

5) ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยี และแหล่งพลังงาน 
  

 ในประเด็นหลักดังกล่าว ปัจจัยที่ถือเป็น "ปัจจัยเสี่ยง" ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมาก                 
(High impact) ต่อเป้าหมายการพัฒนา อันได้แก่การสร้าง "ความมั่นคงทางพลังงาน" และ "สังคมยอมรับ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และยังเป็นสิ่งที่คาดเดาทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ยาก                   
(High uncertainty) ประกอบไป 2 เรื่องหลัก คือ 1. ปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะการแทรกแซงใน
นโยบายพลังงาน รวมถึงความไม่แน่นอนในนโยบายทางการเมืองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต่อเน่ืองและ
ความชัดเจนของนโยบายพลังงาน และ 2. ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบและ               
ความขัดแย้งในต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลกซึ่งถือเป็นตัวแทนของราคา
พลังงานในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับประเทศไทยซึ่งจําเป็นต้องพ่ึงพาการนําเข้าพลังงาน
ค่อนข้างมาก 

 
รูปที่ 2.2 ลําดับความสําคัญและความไม่แน่นอนในอนาคตของปัจจัยต่างๆ 

ผล
กร

ะท
บ (

Im
pa

ct)

2. ปัจจัยเสี่ยง 1. ปัจจัยหลกั
• การมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ของสังคม
สังคมเหล่ือมลํ้า กระจายผลประโยชน์ 
• ข้อตกลงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยี
• โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โลจิ
สติกส์

3. ปัจจัยรอง

• สถานการณ์ความขัดแย้งใน
ต่างประเทศ และราคานํ้ามันในตลาดโลก
• การเมือง ธรรมภิบาล ความต่อเน่ือง
และชัดเจนของนโยบาย

• ประเด็นระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
• การจัดการทรัพยากร อาหาร พลังงาน นํ้า และ Zoning
• ราคาอาหารและสินค้าเกษตร
• การพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน
• การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรี และอ่ืนๆ

ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
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2.3 การจําลองภาพอนาคตพลังงานระยะยาว  
 

 2.3.1 กระบวนการพฒันาภาพอนาคต 
 

 กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาภาพอนาคตพลังงานของไทยเริ่มจากการนําข้อมูลพ้ืนฐานและ
การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มทั้งทนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาประมวลผลผ่าน
กระบวนการพัฒนาภาพอนาคต (Scenario building) โดยเฉพาะการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพอนาคตพลังงานของประเทศอย่างมีนัยสําคัญในหัวข้อก่อนหน้าซึ่งช้ีให้เห็นว่า
พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยวิกฤติ (Critical uncertainty) ที่ต้องนํามาพิจารณา
ในการกําหนดภาพอนาคตพลังงานของไทยประกอบไปด้วย 1.สถานการณ์ต่างประเทศและราคานํ้ามันใน
ตลาดโลก และ 2.การแทรกแซงทางการเมือง ธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนจากภาครัฐ ในขณะปัจจัย
ขับเคลื่อนอ่ืนๆ จะถูกนํามาพิจารณาในระหว่างการยกร่างแผนอีกคร้ังในลําดับต่อไป ปัจจัยวิกฤติทั้ง 2 
เรื่องดังกล่าวได้ถูกนํามาผูกโยงระหว่างกันจนนํามาสูงภาพอนาคตพลังงานของไทยที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 4 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2.3 ภาพอนาคตพลังงานไทยที่สะท้อนปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องความผันผวนของราคาน้ํามัน                 
เหตุการณ์รุนแรงในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศ 

ภาพอนาคต 1: 
สุขภาพดี 

(Healthy)  

ภาพอนาคต 2: 
มะเร็งระยะที่ 1

(Cancer stage I)

ภาพอนาคต 3: 
ไข้หวัดสายพันธ์ุ

ใหม่
(Great 

influenza)

ภาพอนาคต 4: 
อาการโคม่า
(Coma)

ราคาน้าํมันเปน็ไปตามคาดการณ์ ไม่มี
เหตุการณ์รุนแรงในต่างประเทศ 

เกิด Oil shock และภาวะขาดแคลนพลังงาน
จากเหตการณร์นแรงในต่างประเทศ

มีการแทรกแซงทาง
การเมืองอยู่บา้งแต่เปน็

เพียงในระยะสั้น 

การแทรกแซงทางการเมือง
รุนแรงมากขึน้ต่อภาคพลังงาน

ในระยะยาว 
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 2.3.2 การจําลองภาพอนาคตการใช้และการจัดหาพลังงานเชิงปริมาณ 
 

 การจําลองภาพอนาคตเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพ่ือฉายภาพความต้องการและการจัดหา
พลังงานของประเทศทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานของพลังงานแต่ละประเภทสําหรับภาพอนาคตแต่ละ
แบบในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยขับเคลื่อนในอนาคตในแต่ละด้านไม่ว่าจะ
เป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ราคาพลังงาน และอ่ืนๆ 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ค่าใช้จ่ายพลังงาน และอ่ืนๆ 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 ราคานํ้ามัน รวมถึงสถานการณ์ความไม่
แน่นอนจากการแทรกแซงทางการเมืองเป็นหลัก อย่างไรก็ดีเพ่ือความชัดเจนในการกําหนดสมมติฐานและ
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและช้ีให้เห็นถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พลังงานในอนาคต จึงได้
พิจารณาปรับรูปแบบการนําเสนอภาพอนาคต (Scenario) เป็น 3 ภาพอันประกอบไปด้วย  
 

ก) ภาพอนาคตกรณีอ้างอิง (Reference Scenario) แสดงภาพอนาคตที่คาดว่าน่าจะ
ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวมากที่สุด โดยภาพน้ีจะใช้เป็นภาพตัวแทนของ
ภาพมะเร็งระยะที่ 1 (Cancer Stage I)  และ ภาพไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ (Great 
Influenza) ที่นําเสนอไว้ในตอนต้น โดยในภาพกรณีอ้างอิงน้ี กําหนดให้ปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความหลากหลาย
มากขึ้น ข้อตกลงระหว่างประเทศและการพัฒนากลไกสะอาดที่มีสัญญาณเชิงบวก มี              
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิงเกิดขึ้นแต่ไม่
รวดเร็ว สถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกยังอยู่ในกรอบของการคาดการณ์ที่ไม่
เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและรุนแรง แต่ยังอาจได้รับผลกระทบจากแรงกดดันใน              
ความต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปรับตัวขององค์กรที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะจากองค์กรภาครัฐของไทยอาจยังล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของบริบทใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งอาจทําให้การพัฒนาด้านประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนในบาง
ชนิดไม่สามารถพัฒนาได้อย่างทันท่วงทีและเต็มศักยภาพ  

 

ข) ภาพอาการโคม่า (Coma Scenario) แสดงภาพที่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ปัจจัยต่างๆ ไม่
สนับสนุน และส่งผลในเชิงลบต่อการพัฒนาด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิงก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ประสิทธิภาพการผลิต
ก็ไม่สามารถดีขึ้นได้ตามเป้าหมาย  เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในกลุ่มประเทศผู้ผลิตพลังงาน
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ทําให้แนวโน้มราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกสูงกว่าคาดการณ์แบบปกติ ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และ…………………….. 

ค) ภาพสุขภาพดี (Healthy Scenario) แสดงภาพที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในเชิงบวก การพ่ึงพา
ตนเองด้านพลังงานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว รวมถึง
การปรับตัวและความตระหนักรู้ของสังคมต่อทรัพยากรพลงังานที่มปีรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสาํคญั 
และอ่ืนๆ เอ้ือต่อการพัฒนาพลังงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพและการพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่ราคานํ้ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัว และ
ปัจจัยเสี่ยงทั้งในเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองไม่ส่งผลกระทบมากนัก แผนพัฒนา
พลังงานในด้านต่างๆ มีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 

นอกจากน้ีได้มีการจัดทําภาพอนาคตเพ่ิมเติมอีก 1 ภาพท่ีช้ีให้เห็นถึงความพยายามท่ีเข้มข้นมาก
ย่ิงขึ้น โดยจะมีการปรับเป้าหมายต่างๆให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพ่ือบรรเทาสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศที่มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤติในระยะยาว 

ง) ภาพสุขภาพดีพลัส (HealthyPlus Scenario) แสดงภาพที่มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ต่างๆไม่ว่าด้านประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาในมิติอ่ืนๆให้มีความท้าทาย
มากย่ิงขึ้น เพ่ือนํามาใช้ประกอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแผนพลังงานในส่วนต่างๆใน
อนาคต 

 

 การประเมินภาพอนาคตเชิงปริมาณในคร้ังน้ีได้ใช้แบบจําลองสมดุลพลังงาน (Energy 
Accounting Model) โดยเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างข้อมูลการใช้และการจัดหาพลังงานท้ังระบบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยนําข้อมูลในฐานข้อมูลพลังงานของไทยมาพิจารณาดังแสดงในรูปที่ 2-4 ชุดข้อมูล
ที่มีความสมบูรณ์จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจและชนิดเช้ือเพลิงจะถูกนํามากําหนดเป็นข้อมูลปีฐาน ซึ่งใน
ที่น้ีได้ใช้ข้อมูลพลังงานในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีฐานและฉายภาพไปจนถึงปี พ.ศ. 2578 สรุปสมมติฐานที่ใช้
ในแบบจําลองแสดง ดังรูปที่ 2-5 


