
โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นคร้ังที่ 2 

 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้าน

พลังงาน 
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ล าดับการน าเสนอ 
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1. น าเสนอ: สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน บริบทแวดล้อมในมิติต่างๆ นโยบาย

และแผนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์และภาพอนาคตพลังงานไทย 

2. ระดมความคิดเห็น: ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน

ของประเทศ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ความมั่นคงทางพลังงาน” และ “สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” 
 



สอดรับกับนโยบายและ
แผนงานส าหรับการพัฒนา

ประเทศในองค์รวม 

รับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมในอนาคต 

เป็นกรอบการพัฒนาแผน
พลังงานในมิติต่างๆ – EE 

AEDP PDP  

สามารถแสดงกลไกและ
ความเชื่อมโยงบทบาทของ

หน่วยงานต่างๆ 

ความท้าทายในการจัดท าแผนแม่บทพลังงาน 

แผนแม่บท
พลังงาน 

สถานการณ์
เศรษฐกิจ 

ความผันผวน
ของราคา
พลังงาน 

นโยบายภาครัฐ
ในด้านต่างๆ 

สภาพสังคมไทย 

ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในภายใน
และภายนอก 
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แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทฯ 

1. วิเคราะห์บริบท
แวดล้อมส าหรับแผน
แม่บทฯในประเด็น

ต่างๆ
(Environmental 

Scanning) 

2. ภาพอนาคต
พลังงานไทยในอีก 20 

ปีข้างหน้า  

(Scenario Building) 

3.  การจ าลองภาพ
อนาคตพลังงานไทย 
ในอีก 20 ข้างหน้า 

(Thailand Energy 
Outlook) 

4.การบูรณาการณ์
แผนพลังงานเพื่อ
จัดท าแผนแม่บท

พลังงาน 

 (Master Plan) 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
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แผนพลังงานและ
แผนพัฒนาประเทศด้าน

ต่างๆ 

ปัจจัยขับเคลื่อน V.S. ปัจจัย
เสี่ยง  

(ล าดับความส าคัญและ
ความไม่แน่นอน) 

ภาพอนาคตการใช้และการ
จัดหาพลังงานและ
ผลกระทบด้านต่างๆ 

(Scenario) 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ + SWOT ใน

แต่ละภูมิภาค  

วิสัยทัศน์ กรอบ
ยุทธศาสตร์ และ
ข้อก าหนดของ
แผนแม่บทฯ 

SO: 
Advancement 

WO: 
Overcome 
weakness 

WT:  
Avoid & 

Overcome 

ST:  

Avoid Threat 

Strength Weakness 

Opportunity 
Threat 

สาขาเศรษฐกิจ 
(อุตสาหกรรม คมนาคม  พาณิชยก

รรม เกษตร และอื่นๆ) 

เชื้อเพลิง 
(การใช้ การจัดหา ชนิด) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้าภาพ บทบาทและการมีสว่นร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ) 

กรอบเวลา 
(ระยะสั้น – กลาง - ยาว)  แน

วค
ิดใ
นก

าร
จัด

ท า
แผ

นแ
ม่บ

ทพ
ลัง
งา
นร

ะย
ะท

ี่ 2 
 



1.สรุปการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหา อุปสรรค และการวิเคราะห์ SWOT จากแต่ละภูมิภาค 
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและบริบทแวดล้อมในมิติต่างๆ  
สถานการณ์และภาพอนาคตพลังงานไทย 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศปี 2570 (แผนฯ11) 

 คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยืดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมภิบาล 
การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่งคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกือ้กูลและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
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แผนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

  
 

8 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 

2. แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 

3. แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 

4. แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 

5. แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

   พ.ศ. 2553-2562 

6. แผนแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

   แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 



1. มั่นคงทางพลังงาน 

• จัดหาเพียงพอกับความต้องการพลังงาน 
• มีการสืบค้น พัฒนา และกระจายแหล่งและชนิด

เชื้อเพลิง  
• พลังงานทดแทนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

พลังงาน 

 

2. สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• สังคมมีความรู้และมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 
• ปัญหาและความขัดแย้งลดลง 
• ผลประโยชน์ได้รับการกระจายอย่างเป็นธรรม 
• พลังงานส่งผลกระทบต่ าสิ่งแวดล้อมต่ าที่สุด 
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นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน  
1. การสร้างรายได้ให้ประเทศ 
2. ความมั่นคงทางพลงังาน 
3. ราคาเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน 
4. พลังงานทดแทน 
5. ประสิทธิภาพพลังงาน 

วิสัยทัศน์แผนชาติปี 2570 
• ความมั่นคงอาหารและพลังงาน 
• ระบบผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• พึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ 
• ธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมายการพัฒนาแผนแม่บทพลังงาน (Key decision focus) 



บริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาพลังงานสู่เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ ประเด็น
ระหว่างประเทศ 
อุตสาหกรรม 
และโลจิสติกส์ 

ภาคเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 

การพัฒนา
เทคโนโลย ี

นโยบายและการ
ขับเคลื่อนจาก

ภาครัฐ 

 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุนที่ไร้พรมแดน 
 การผูกขาดในธุรกิจพลังงานและสถานการณ์ความไม่สงบใน
กลุ่มประเทศผู้ผลิตพลังงาน 
 สภาวะเศรษฐกิจ ประชากร และเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้างใน
อนาคต 
 ความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคต 

 
 
 

การรับรู้ข่าวสารของสังคมในโลกเสรี 
กระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมและชมุชน 
พฤติกรรมและการปรับตัว 
ความเหลื่อมล้ าทางสงัคมที่สง่ผลต่อความมัน่คง
ของระบบพลังงาน 

 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยทีัว่
โลก และรูปแบบที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
 การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและ Smart grid 
 การพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่ชื่อมโยง
กับศักยภาพของไทย 

นโยบายชดัเจนและมคีวามต่อเน่ือง 
กลไก/เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนแผนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ: 
เศรษฐกิจ-พลังงาน-อุตสาหกรรม-ขนส่ง-เกษตร-สิ่งแวดล้อม 
อ านาจหน้าที่ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการเป็นเอกภาพ 
ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ มีการเผยแพร่และโปร่งใส 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และความ
ต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 
 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จากกิจกรรม
และโครงการต่างๆ   

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 การพัฒนานิคมการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
 ความเชื่อมโยงทีส่ลับซบัซอ้นของ
ระหว่างอาหาร พลังงานและน้ า 
 ภัยธรรมชาติและปริมาณน้ าฝน 



จัดล าดับความส าคัญและประเมินความเสี่ยง  
(ความไม่แน่นอน) 
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Uncertainty 

Im
pa

ct
 

II. Critical Uncertainty 
 

I. Caution 
• การมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ของสังคม 

• สังคมเหลื่อมล้ า กระจายผลประโยชน์  

• ข้อตกลง Climate Change และกลไกสะอาด 

• โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ 

• เทคโนโลยีและทรัพยากร 

 
 
 
 
 

III. Low impact 
 

• สถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ 

และราคาน้ ามันในตลาดโลก 

• การเมือง ธรรมภิบาล ความต่อเนื่องและ

ชัดเจนของนโยบาย 

 

 
 
 
 
 • ประเด็นระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• การจัดการทรัพยากร อาหาร พลังงาน น้ า และ Zoning 

• ราคาอาหารและสนิค้าเกษตร 

• การพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรี และอื่นๆ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ผลกระทบและความไม่แน่นอนของปัจจัยเสี่ยงในเอเซีย 

12 ที่มา: 2013 World Energy Issues Monitors 



Healthy scenario กรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อน
ตามช่วงเวลา 

ภาคการใช้พลังงานรายสาขา 
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง เกษตร ครัวเรือนและอาคารพาณิชย  

ภาคการผลิตและจัดหาพลังงาน 
การผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน้้ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการแปรรูป
พลังงานในรูปแบบต่างๆ ปริมาณส้ารองเชื้อเพลิงและศักยภาพพลังงาน
ทดแทน 

ผลกระทบเชิงปริมาณ 
• ดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ เช่น ความต้องการ
พลังงานต่อประชากร สัดส่วนการน้าเข้า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
อื่นๆ 

1. สถานการณ์ต่างประเทศ และราคาน้ ามัน
ในตลาดโลก 

2. การแทรกแซงการเมือง ธรรมาภิบาล 

และการขับเคล่ือนของภาครัฐ 

3. โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโล

จิสติกส์ 

4. การมีส่วนร่วม การปรับตัว และการ

ตระหนักรู้ของสังคม 

5. ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การพัฒนาเทคโนโลยี และ

แหล่งพลังงาน ผลกระทบเชิงคุณภาพ 
• ทัศนคติและการยอมรับของสังคม 
• ผลกระทบจากปัจจัยด้านการเมือง การ
มีส่วนร่วม และอื่นๆ 
 

Coma scenario   Reference scenario 
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แนวคิดในการฉายภาพอนาคตพลังงานไทยเชิงปริมาณ 
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การจัดเรียงโครงสร้างพลังงานส าหรับแบบจ าลอง 
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Metal, Fabricated Metal 

Commercial Residential Agriculture

  
  
  

   
  
  
   

(K
ey

 P
ar

am
ete

rs)

Crude Oil Natural Gas Coal Other Renewable

Refinery
Capacity, Output 

Share, Conversion 
Efficiency

Gas Separation Plant (GSP)

Capacity, Output Share, 
Conversion Efficiency

Petroleum 
Products

Natural Gas Coal Electricity & Heat Renewable

Biomass, Solar, 
Wind, Waste, 

Hydro

Biomass, 
Biogas, Biofuel

Power Generation

Load Forecast, PDP, Thermal Efficiency, 
Capacity Factor, Investment and 

Generation Cost
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สถานการณ์ต่างประเทศ 
และราคาน้ ามันใน

ตลาดโลก 

โครงสร้างเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และโลจิ

สติกส ์

การแทรกแซงการเมือง 
ธรรมาภิบาล และการ
ขับเคล่ือนของภาครัฐ 

การมีส่วนร่วม การ
ปรับตัว และการ

ตระหนักรู้ของสังคม 

ข้อตกลงด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ การพัฒนา
เทคโนโลยี และแหล่ง

พลังงาน 

1. ราคาน้ ามัน 
ในตลาดโลก 

3. มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รายสาขา 

2. เป้าหมายของแผนฯ 
และเทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยขับเคลื่อน 
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ปัจจัยเสี่ยง 

1. ราคาน้ ามันใน
ตลาดโลก 

2. เป้าหมายของ
แผนและเทคโนโลยี 

3. มูลค่าเศรษฐกิจ
รายสาขา 

Healthy 
scenario 

100 USD/bbl  

@ 2035 

เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนฯ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงสู่
ประสิทธิภาพ
พลังงานมากขึ้น 

Reference 
scenario 

125 USD/bbl  

@ 2035 

ผลสัมฤทธิ์ประมาณ
ร้อยละ 50-80 ของ

แผนฯ 

โครงสร้างเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมไม่
เปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจุบัน 

Coma 

145 USD/bbl  

@ 2035 

ผลสัมฤทธิ์ประมาณ
ร้อยละ 20 ของ
เป้าหมาย 

โครงสร้างเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมไม่
เปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจุบัน 

สมมติฐานในการจ าลองภาพอนาคต 
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สรุปการจ าลองภาพอนาคตเชิงปริมาณ 

1. การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (Final Energy Consumption)  

2. การน าเข้าพลังงาน 

3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
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1. การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final Energy Consumption)  
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2. การน าเข้าพลังงาน 
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3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
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3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน 
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สรุปสถานการณ์และภาพอนาคตพลังงานในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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ดัชนีชี้วัด 2554 
ภาพอนาคต 

Healthy Reference Coma 

ความต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ประชากร ปี 2578 (ปี 2554 = 1) 

1 1.71 2.15 2.27 

ความเข้มข้นการใช้พลังงาน ปี 2578  
(ปี 2554 = 1) 

1 0.65 0.82 0.87 

ดัชนีการกระจายตัวของพลังงานใน
การผลิตไฟฟ้าขั้นต้น (ร้อยละ)  

40.1 28.5 31.9 37.3 

สัดส่วนการน้าเข้าพลังงานเทียบกับ
การจัดหาพลังงานขั้นต้น ปี 2578 
(ร้อยละ) 

51.3 79.3 88.6 91.2 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อประชากร 
ปี 2578 (ปี 2554 = 1) 

1 1.51 2.15 2.49 



สรุปสถานการณ์และภาพอนาคตพลังงานในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 แนวโน้มความต้องการพลังงานในภาพรวมและระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 พลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทในโครงสร้างการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 ประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวมมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น 

 ความต้องการน้าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญโดยเฉพาะน้้ามัน
และก๊าซธรรมชาต ิ

 การเติบโตของพลังงานทดแทนมีเพิ่มมากขึ้น การกระจายชนิดเชื้อเพลิงมีมากขึ้น 
แต่ยังคงต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักโดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าและ
ภาคคมนาคมขนส่ง 
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2. ร่างวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ ข้อก าหนดและ
หลักการก าหนดแผนพลังงานด้านต่างๆ 

24 



แผนพลังงานและ
แผนพัฒนาประเทศด้าน

ต่างๆ 

ปัจจัยขับเคลื่อน V.S. ปัจจัย
เสี่ยง  

(ล าดับความส าคัญและ
ความไม่แน่นอน) 

ภาพอนาคตการใช้และการ
จัดหาพลังงานและ
ผลกระทบด้านต่างๆ 

(Scenario) 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ + SWOT ใน

แต่ละภูมิภาค  

วิสัยทัศน์ กรอบ
ยุทธศาสตร์ และ
ข้อก าหนดของ
แผนแม่บทฯ 

SO: 
Advancement 

WO: 
Overcome 
weakness 

WT:  
Avoid & 

Overcome 

ST:  

Avoid Threat 

Strength Weakness 

Opportunity 
Threat 

2. สาขาเศรษฐกิจ 
(อุตสาหกรรม คมนาคม  พาณิชยก

รรม เกษตร และอื่นๆ) 

1. เชื้อเพลิง 
(การใช้ การจัดหา ชนิด) 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้าภาพ บทบาทและการมีสว่นร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ) 

4. กรอบเวลา 
(ระยะสั้น – กลาง - ยาว)  แน

วค
ิดใ
นก

าร
ก า

หน
ดว

ิสัย
ทัศ

น์ 
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Strength 

• S1: มีความพร้อมในแหล่งทุนและการระดมทุน เช่น 
กองทุนอนุรักษ์ กองทุนน้้ามัน กองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 

• S2: ศักยภาพพลังงานทดแทนโดยเฉพาะด้านเกษตร 
ขยะเทศบาลและชุมชน 

• S3: ชุมชนและผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มและ
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 

• S4: มีเป้าหมายการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆอย่าง
ชัดเจน 

Opportunities 

• O1: ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
โดยเฉพาะการกระจายสู่ภูมิภาค 

• O2: กระแสอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กลไกการ
พัฒนาสะอาด 

• O3: การเปิดเขตการค้าเสรี AEC และความร่วมมือด้าน
พลังงานในภูมิภาค 

• O4: เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้พลังงานมีความ
หลากหลายมากขึ้นในอนาคต 

Weakness 

• W1: แนวโน้มความต้องการพลังงาน การน้าเข้าฟอสซิล
และ GHG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างการใช้
พลังงานพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงมากเกินไป 

• W2: การบริหารจัดการภาครัฐขาดการบูรณาการณ์และ
ความเป็นเอกภาพ 

• W3: ปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านโครงการ 

Threats 

• T1: ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจโลก และราคา
น้้ามันในตลาดโลก 

• T2: การเมืองระดับชาติและท้องถิ่น นโยบายกระตุ้นการ
บริโภค และการอุดหนุนราคาฟอสซิล 

• T3: ปัญหาการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี การบุกรุกป่า การ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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(ร่าง) วิสัยทัศน์ 

SO: 
Advancement 

WO: 
Overcome 
weakness 

WT:  
Avoid & 

Overcome 

ST:  

Avoid Threat 

Strength 
 Weakness 

Threat 

Opportunity 

S1: มีความพร้อมในแหล่งทุนและการระดมทนุ เช่น 
กองทุนอนุรักษ์ กองทุนน้้ามัน กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
S2: ศักยภาพพลังงานทดแทนโดยเฉพาะด้านเกษตร ขยะ
เทศบาลและชุมชน 
S3: ชุมชนและผู้ประกอบการมีการรวมกลุม่และเครือขา่ยที่
เข้มแข็ง 
S4: มีเป้าหมายการพัฒนาพลังงานด้านต่างๆอย่างชัดเจน 

T1: ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจโลก และ
ราคาน้้ามันในตลาดโลก 
T2: การเมืองระดับชาติและทอ้งถิ่น นโยบาย
กระตุ้นการบรโิภค และการอุดหนุนราคาฟอสซิล 
T3: ปัญหาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การบุกรุก
ป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

S1-T1:พัฒนากลไกการส้ารองเชื้อเพลิงหลัก และพัฒนา
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้้ามัน 

S2 S3-T1: เร่งพัฒนาระบบผลิตกระจายศูนย์ พึ่งพาตนเอง
มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

W1-O4:ด้าเนินนโยบายกระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิง
อย่างต่อเนื่อง 

W1-O3:เร่งรัดการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงในความ
ร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศที่มีความม่ันคงสูงและมีความเสี่ยงต่้า) 

W2 W3-T2: สร้างกลไกท้างานบูรณาการณ์ และการ
เชื่อมโยงระหว่างสาขาอย่างเป็นระบบ พัฒนาฐานข้อมูลที่
มีความเป็นเอกภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

W1-T1:สร้างกระแสการอนุรกัษ์ และพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและพลงังานทดแทนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

S2 S3-O1: ส่งเสริมแผนพลังงานระดับจังหวัดและชุมชน และ
ผลักดันโครงการพลังงานเป็นธงในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

S2 S3 S4-O2: พัฒนารูปแบบการน้ากลไกสะอาดมาใช้ขยาย
ตลาด RE อย่างเป็นรูปธรรมทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และระดบั
ชุมชน 

W1:แนวโน้มความต้องการพลังงาน การน้าเข้าฟอสซิล
และ GHG เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างการใช้
พลังงานพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 
W2: การบริหารจัดการภาครัฐขาดการบูรณาการณ์และ
ความเป็นเอกภาพ 
W3: ปัญหาความขัดแย้งและการต่อตา้นโครงการ 
 

O1: ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน โดยเฉพาะการกระจายสู่ภูมิภาค 
O2: กระแสอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
กลไกการพัฒนาสะอาด 
O3: การเปิดเขตการค้าเสรี AEC และความ
ร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาค 
O4: เทคโนโลยีและรูปแบบการใชพ้ลังงานมี
ความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต 

W3-O1: สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมและผลักดันให้เกิด
การร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานในวงกว้าง 

W1-T3:พัฒนาเครือข่ายการท้างานในพื้นที่ในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรและการใช้พื้นทีอ่ย่างสมดลุ 

S2 S3-T3:พัฒนาเครือข่ายการท้างานในพื้นที่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการใช้พื้นทีอ่ย่างสมดลุ 

S2 S4 O1 O2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

W1-T1:พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและ
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ  

W1-O2:ผลักดันการใช้หลักการ Inefficient/Polluter pay 
principle  ในนโยบายด้านราคาและการสนับสนุนด้าน
ต่างๆ 

W2-T1:สร้างกลไกการท้างานเพื่อเตรียมการรบัมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า 
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1. 
พล

ังง
าน

คู่เ
ศร

ษฐ
กิจ

คา
ร์บ

อน
ต่้า

  

• สร้างกระแสการอนุรักษ์ และพัฒนา
กลไกขับเคล่ือนแผนอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

• ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ผลักดันการใช้หลักการ Inefficient / 
Polluter pay principle  ในนโยบาย
ด้านราคาและการสนับสนุน 

• เร่งพัฒนาระบบผลิตกระจายศูนย์ 
พึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อลด
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

• พัฒนารูปแบบการน้ากลไกสะอาดมา
ใช้ขยายตลาด RE อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งธุรกิจขนาดใหญแ่ละระดับชุมชน 

2. 
สร้

าง
รา

ยไ
ด้แ

ก่สั
งค

มอ
ย่า

งท
ั่วถ

ึงแ
ละ

ยั่ง
ยืน

  

• ส่งเสริมแผนพลังงานระดับจังหวัด
และชุมชน และผลักดันโครงการ
พลังงานเป็นธงในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาค 

• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ผลักดันให้เกิดการร่วมเป็นเจ้าของ
ธุรกิจพลังงานในวงกว้าง 

• พัฒนาเครือข่ายการท้างานในพื้นที่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
การใช้พื้นที่อย่างสมดุล 

3. 
มีภ

ูมิค
ุ้มก

ันต
่อว

ิกฤ
ติพ

ลัง
งา

นโ
ลก

  

• พัฒนากลไกการส้ารองเชื้อเพลิงหลัก 
และพัฒนาเครื่องมือป้องกันความ
เส่ียงจากความผันผวนของราคา
น้้ามัน 

• สร้างกลไกการท้างานเพื่อเตรียมการ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะ
หน้า 

• สร้างกลไกท้างานบูรณาการณ์ และ
การเชื่อมโยงระหว่างสาขาอย่างเป็น
ระบบ พัฒนาฐานข้อมูลที่มีความเป็น
เอกภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• ด้าเนินนโยบายกระจายแหล่งและ
ชนิดเชื้อเพลิงอย่างต่อเน่ือง 

• เร่งรัดการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลง
ในความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มี
ความมั่นคงสูงและมีความเส่ียงต่า้) 

ร่างวิสัยทัศน์ 
พลังงานคู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า สร้างรายได้แก่สังคมอย่างท่ัวถึง และมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติพลังงานโลก 
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GDP, Energy 
Efficiency

GDP, Oil Price, Fuel 
Economy, National Plan

GDP, Energy Efficiency
Number of 
Household

GDP, Energy 
Efficiency

Transportation

Road, Rail, Water, Air
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Food, Textile, Wood, Paper, 
Chemical, Non Metal, Basic 

Metal, Fabricated Metal 

Commercial Residential Agriculture
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Crude Oil Natural Gas Coal Other Renewable

Refinery
Capacity, Output 

Share, Conversion 
Efficiency

Gas Separation Plant (GSP)

Capacity, Output Share, 
Conversion Efficiency

Petroleum 
Products

Natural Gas Coal Electricity & Heat Renewable

Biomass, Solar, 
Wind, Waste, 

Hydro

Biomass, 
Biogas, Biofuel

Power Generation

Load Forecast, PDP, Thermal Efficiency, 
Capacity Factor, Investment and 

Generation Cost

ข้อก าหนดและกรอบการพัฒนาพลังงานรายสาขา ชนิดเชื้อเพลิง และผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การจัดหาและ
การเข้าถึง
ปิโตรเลียม 

1. สาขาเศรษฐกิจ
ในภาคการบริโภค
พลังงานหลัก 

3. การจัดหาและเข้าถึง
พลังงานไฟฟ้า 

4. พลังงานหมุนเวียน 

5. พลังงานอื่นๆ 



1.สาขาเศรษฐกิจในภาคการบริโภคพลังงาน 
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นโยบายและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• ก้าหนดเป้าหมายและ
ขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์
พลังงานให้ส้าเร็จ 

• ก้าหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพพลังงาน
หลีกเล่ียงนโยบายที่เน้นการ
บริโภคที่มีไม่ก่อใหเ้กิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพ 

ราคาพลังงาน และกิจการ
พลังงาน 

• ใช้นโยบายราคาที่สะท้อน
กลไกตลาด และหลีกเล่ียง
การอุดหนุนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

• ผลักดันการใช้หลักการ 
Inefficient / Polluter pay 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โล
จิสติกส์ 

• เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งตาม
เป้าหมาย 

• เน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลังงาน เพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน 

• ขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

ความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคสงัคม 

• ปรับพฤติกรรมการบริโภค
และให้ความส้าคัญกับการ
ประหยัดพลังงาน 

• เผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรม 
และสร้างจิตส้านึกการ
อนุรักษ์แก่สังคม 

เทคโนโลยีและการพัฒนา
แหล่งพลังงาน 

• RDDD เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูง (อุ
กรณ์ไฟฟ้า อาคารอนุรักษ์ 
ยานยนต์ประสิทธิภาพสูง 
และอื่นๆ) 

วิสัยทัศน์: พลังงานคู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า สร้างรายได้แก่สังคมอย่างท่ัวถงึ และมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติพลังงานโลก 
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2.การจัดหาและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
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นโยบายและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• พัฒนายุทธศาสตร์และกลไก
การส้ารองปิโตรเลียม
พัฒนาเครื่องมือป้องกัน
ความเส่ียงจากความผัน
ผวนของราคาน้้ามัน 

• สร้างกลไกการท้างานเพื่อ
เตรียมการรับมือกับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

ราคาพลังงาน และกิจการ
พลังงาน 

• ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ
พลังงานและลดการผูกขาด 
พัฒนากลไกและเคร่ืองมือ
ต่างๆในการถ่วงดุลอ้านาจ
ในการประกอบกิจการ 

• ลดการแทรกแซงกลไก
ตลาดและกลไกราคาตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โล
จิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน 

• พัฒนาระบบการขนส่ง 
จ้าหน่าย และค้าปลีกก๊าซ
ธรรมชาติให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

• ขยายและพัฒนาสถานี
บริการให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงและมีทางเลือกในการ
ใช้น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ
อย่างเท่าเทียม 

ความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคสงัคม 

• มีการส่ือสารและเปิดเผย
ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ
อย่างโปร่งใส 

• ใช้หลักการประกอบกิจการ
บนหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นธรรมต่อคู่ค้าและ
ผู้บริโภค 

• พัฒนางานวิจัยเชิงลึก 
รวมถึงการตรวจสอบกิจการ
อย่างโปร่งใส 

• เผยแพร่ความรู้และ
ข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ 

เทคโนโลยีและการพัฒนา
แหล่งพลังงาน 

• เร่งรัดการเจรจาเพื่อบรรลุ
ข้อตกลงในความร่วมมอื
ด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศ 

• พัฒนาศักยภาพ พัฒนาและ
วิจัยเทคโนโลยีใหม่ในการ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

• จัดหาและลงทุนแหล่ง
พลังงานนอกประเทศ 
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นโยบายและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• ใช้นโยบายการกระจายศูนย์ 
กระจายแหล่ง และกระจาย
ชนิดเชื้อเพลิง พิจารณา
ทางเลือกการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในแผน 
PDP 
 
 

ราคาพลังงาน และกิจการ
พลังงาน 

• ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ในธุรกิจไฟฟ้า 
 

• ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม
ในชุมชนและสร้างรายได้
จากการประกอบกิจการ
ไฟฟ้า 
 
 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โล
จิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน 

• พัฒนาระบบส่ง-จ้าหน่ายให้
สอดคล้องกับการเติบโต
ของพลังงานหมุนเวียน และ
มีความสามารถในส่ือสาร
กับผู้ใช้มากขึ้น (Smart 
grid) 

• ผลักดันการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าในภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีป 
(CMLV) 
 

ความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคสงัคม 

• มีกระบวนการและหลัก
ปฎิบัติที่ชัดเจนในการสร้าง
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ
ตั้งแต่ในขั้นของการจดัท้า
แผนฯและการพัฒนา
โครงการในพื้นที่ 

• พัฒนาและปรับปรุงกลไก
การท้างานของกองทุน
พัฒนารอบโรงไฟฟ้าใหม้ี
ประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบได ้
 

เทคโนโลยีและการพัฒนา
แหล่งพลังงาน 

• จัดหาและกระจายแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้าสู่
ชุมชน 

• ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต
ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ 
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นโยบายและการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• ก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
และเน้นสนับสนุนชนิดของ
พลังงานหมุนเวียนที่ค้านึง
ประโยชนแ์ละผลกระทบ
อย่างรอบด้าน ได้แก่ 
ศักยภาพ ต้นทุน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง การสร้างรายได้
และอาชีพ รวมถึงชิ้นส่วน
น้าเข้า (Import content) 

ราคาพลังงาน และกิจการ
พลังงาน 

• พัฒนารูปแบบกิจการ
พลังงานให้สอดคล้องกับ
การเติบโตของพลังงาน
หมุนเวียนในระยะยาว 

• พัฒนาตลาดและราคา
อ้างอิงของพลังงาน
หมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โล
จิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน 

• พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
หมุนเวียนอย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ระดับจังหวัดและชุมชน 
รวมทั้ง ให้โครงการพลังงาน
เป็นเป็นแรงผลักดันส้าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

ความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมของภาคสงัคม 

• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ชุมชนเป็น
เจ้าของธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนในวงกว้าง 
 
 
 

เทคโนโลยีและการพัฒนา
แหล่งพลังงาน 

• RDDD เทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนที่เหมาะสมกับ
บริบทของไทยอย่าง
ต่อเนื่อง  

• สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
การพัฒนาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียน-การใช้
พื้นที่-เกษตรกรรม-การ
ชลประทาน อย่างครบวงจร 
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วิสัยทัศน์: พลังงานคู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า สร้างรายได้แก่สังคมอย่างทั่วถงึ และมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติพลังงานโลก 
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