
สรุปสาระส าคัญ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเหน็ในโครงการจัดท าแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี  
หัวข้อ “ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาพอนาคตพลังงานงานไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า” 
ณ ห้องกมลทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.30 น. 
 
  

1. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งหมดจ านวน 82 คน ประกอบดว้ย 

 ส่วนราชการ จ านวน 49 คน 

 เอกชน จ านวน 17 คน 

 สถาบันการศึกษา จ านวน 16 คน 

 

 

 

2. สรุปความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสัมมนา 

 

 การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงและภาพ
อนาคตพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” โดยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ช่วงคือ “ภาพรวมและเป้าหมายการจัดท า
แผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2” และ “ภาพอนาคตพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” ซึ่งผู้เข้าร่วมได้
แสดงความคิดเห็นไว้หลายหลากประเด็นท่ีน่าสนใจ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ, 60% 
เอกชน, 21% 

สถาบันการศึกษา, 
19% 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 



2.1 ภาพอนาคตและสมมติฐาน 

 

 ปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน(Shale Gas)  มีปริมาณมาก 

สามารถใช้ได้อีกประมาณ 200 ปี ประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันในอนาคตเพราะคนจะหัน

มาน าเข้า LNG มากขึ้น 

 ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) ในภูมิภาคเอเชีย อินเดียและจีนเป็นสองชาติที่ก าลังมีความ

ต้องการพลังงานสูงมาก จึงท าให้การจัดหาพลังงานของไทยนั้นมีคู่แข่ง ต้องแย่งชิงกับประเทศอื่นที่มี

ความต้องการพลังงานสูงกว่า การเจรจาข้อตกลงจึงไม่อาจบรรลุได้โดยง่าย เช่น จีนและอินเดียบรรลุ

ข้อตกลงสามารถน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่าได้ ท าให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ไทยควรจะหาได้ต้อง

ตกไปเป็นของประเทศคู่แข่ง เป็นต้น 

 การก าหนดสมมติฐานของการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy) ในภาพอนาคต

กรณีอ้างอิง(Reference Scenario) ควรพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่คาดว่าจะสามารถท าได้

อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม และน้ า ซึ่งในปัจจุบันผู้ยื่นขอ

อนุญาตท าการผลิตไฟฟ้านั้นมีจ านวนเกินเป้าหมายไปแล้ว และในส่วนของพลังงานชีวภาพ เช่น เอ

ทานอล และ ไบโอดีเซล ปัจจุบันก าลังการผลิตคือ 3 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่เป้าหมายของแผนคือ 9 

ล้านลิตรต่อวัน มีเวลาให้พัฒนาอีกสิบปีคิดว่าน่าจะท าให้ถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้น

สมมติฐานในกรณีนี้จึงควรก าหนดไว้กว่าร้อยละ 80 ในขณะท่ีเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองคาดว่าจะผลิต

ได้ 25 ล้านลิตรต่อวัน ควรก าหนดสมมติฐานที่ร้อยละ 50 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี

อย่างกว้างขวางเท่าใดนัก  

 ควรน าแผนของภาคส่วนต่างๆเข้ามาประกอบการพิจารณาในสมมติฐานด้วย เนื่องจากหลายภาคส่วน

มีการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนเช่นกัน 

 ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลพลังงานเพื่อให้มีความครอบคลุม เนื่องจากระบบผลิตพลังงานร่วม 

(Cogeneration) ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพราะพลังงานบางส่วนถูกผลิตและใช้เองใน

โรงงาน รวมถึงพลังงานชนิดอื่นๆที่มีการผลิตเพื่อใช้เอง ท าให้ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 ควรพิจารณาทางเลือกรถยนต์ไฟฟ้า(EV) ระบุไว้ในการจัดท าแผนด้วย หากมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่

สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้ในปริมาณมากจะท าให้การใช้พลังงานในภาคขนส่งเปล่ียนไป 

 การวางแผนระยะยาว 10-20 ปีขึ้นไป ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้วิถีการผสมกันระหว่าง Top-Down 

และ Bottom-Up ในการจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ควรจะใช้วิธีการวางแผน

แบบ Top-Down โดยมุ่งพิจารณาปัจจัยขับเคล่ือนหลักเท่านั้น ไม่ควรน าปัจจัยเล็กๆที่ส่งผลกระทบ

น้อยเข้ามาประกอบ 



 ควรพิจารณาแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางประกอบไว้ในภาพอนาคต หากมีการพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชนทางรางได้ส าเร็จ จะท าให้มีการเปล่ียนการใช้เชื้อเพลิงอย่างไร? การใช้น ามันจะ

ลดลงอย่างไร? 

 จากผลการศึกษาพบว่าตัวเลขน าเข้าพลังงานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 89 ในปี 2035 ซึ่ง

อาจจะมากเกินไป เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีรายงานว่ามีการพบน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

เพิ่มขึ้นทุกปี จึงควรค านึงถึงการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ๆ ในอนาคตประกอบด้วย รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีในอนาคตจะท าให้ตน้ทุนพลังงานหมุนเวียนถูกลง เช่น แต่เดิมพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนท่ี 

30 ดอลล่าร์/วัตต์ ปัจจุบันลดลงเหลือ 3 ดอลล่าร์/วัตต์ ด้วยเหตุผลนี้จะท าให้การพึ่งพาการน าเข้าใน

อนาคตลดลงโดยอัตโนมัติ  

 เมื่อพิจารณาจากปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 2.3เท่า ในปี 2035 ในขณะที่การใช้

พลังงานเพิ่มขึ้นเพียง 2 เท่า อาจไม่สอดคล้องกับตัวเลขตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ที่มีเป้าหมายร้อยละ 20 และร้อยละ 25 ตามล าดับ ซึ่งจะท าให้มีการลดการใช้พลังงานฟอสซิลถึงร้อย

ละ 45 แต่ผลการค านวณอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น 

 สมมติฐานของภาพอนาคตกรณีอ้างอิง(Reference Scenario) ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายของ

แผนต่างๆ ได้ร้อยละ 50 นั้นไม่อาจน ามาใช้กับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า(PDP)เนื่องจากความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากท าตามเป้าหมายของแผนได้เพียงร้อย

ละ 50 พลังงานไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในภาพอนาคตกรณีเดียวกันนี้แผนพลังงาน

ทดแทนน่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนได้ถึงร้อยละ 80  

 สมมติฐานของภาพอนาคตกรณีโคม่า(Coma Scenario) ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนด้าน

ต่างๆ ได้ร้อยละ 20 ในขณะที่ราคาน้ ามันพุ่งสูงถึง 145 ดอลล่าร์/บาร์เรล สมมติฐานนี้อาจไม่

สอดคล้องกันระหว่างราคาน้ ามันและการบรรลุเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียน  เนื่องจากเมื่อราคาน้ ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นจะท าให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อทดแทนน้ ามันที่มีราคาสูง เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าหากราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น  

พลังงานหมุนเวียนก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นกัน เพราะฉะนั้นการบรรลุเป้าหมายของแผน

พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนของภาพอนาคตกรีโคม่าสามารถท าได้เกินร้อยละ 20 อย่าง

แน่นอน 

 

 

 

 



 

2.2 วิสัยทัศน์ 
 

 วิสัยทัศน์การจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานควรมองภาพส่ิงที่เราอยากเห็นในมิติต่างๆ 3 ด้าน คือ 

ความมั่นคงทางพลังงาน ส่ิงแวดล้อม และราคา เช่น เราอยากเห็นสัดส่วนการน าเข้าพลังงานของ

ประเทศเป็นอย่างไร สัดส่วนชนิดพลังงานที่ใช้ควรเป็นอย่างไร ภาพด้านส่ิงแวดล้อมเรามองว่าควรจะ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณเท่าไร และถ้าส าเร็จตามเป้าหมายในมิติต่างๆ ที่ตั้งไว้ ราคาพลังงาน

จะเป็นเช่นไร 

 

2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

 รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar PV 

Roof Top)อย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนภาคครัวเรือนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองและสามารถส่ง

ขายได้หากมีการผลิตเกินความต้องการ โดยไม่ปิดกั้นและจ ากัดสิทธิ์ในการขายพลังงานไฟฟ้าของ

ประชาชน 

 การลดการเพิ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศควรพิจารณาปริมาณพลังงานส ารอง(Energy 

Reserves) ของประเทศประกอบด้วย เพื่อทราบถึงขีดความสามรถในการพึ่งพาแหล่งพลังงาน

ภายในประเทศ 

 การพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากเกินไปท าให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศ เช่น การน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่า เป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 ควรมีการเปิดเสรีทางการค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงานสะอาด(Clean Energy) พร้อมกับยกเว้น

ภาษีทั้งหมด เป็นการลดต้นทุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าหลัก(Product Champion) เพื่อ

แข่งขันในตลาดต่างประเทศ 

 ประเด็นด้านสังคมยอมรับมี 2 มิติ คือ ด้านส่ิงแวดล้อม และราคา ควรก าหนดราคาพลังงานให้

ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ และประชาชนยอมรับได้ ไม่แพงจนเกินไป 

 เทคโนโลยีนิวเคลียร์รุ่นที่ส่ี(Nuclear 4th Generation) จะมีการพัฒนาแร่ทอเรียม(Thorium) ขึ้นมา

ใช้แทนยูเรเนียม(Uranium) เนื่องจากมีปริมาณส ารองมากกว่าและมีความปลอดภัยสูงกว่า 

เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะถูกชะลอไว้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น คาดว่าภายในปี 2030 จะ

ได้เหน็เทคโนโลยีนิวเคลียร์ถูกน ามาใช้ 

 

 


