
โครงการจดัท าแผนแม่บทด้านพลงังานของประเทศ 20 ปี ระยะท่ี 2 

 
ร่างแผนแม่บทพลงังานไทย 20 ปี 

1 

ตลุาคม 2556 
สถาบนัวิจยัพลงังาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

http://www.eppo.go.th/


องคป์ระกอบและขัน้ตอนจดัท าแผนแม่บทฯ 

1.ก าหนดเป้าหมาย
และกรอบของแผน

แม่บทฯ (Key 
decision focus) 

2. วิเคราะหบ์ริบท
แวดล้อม ล าดบั

ความส าคญั ความไม่
แน่นอนและความ
เส่ียงในอนาคต 
(Environmental 

screening)  

3. วิเคราะหภ์าพ
อนาคตภายใต้

กระบวนการพฒันา
ภาพอนาคต 

(Scenario building) 
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ทบทวนแผนพฒันาประเทศด้านต่างๆและแผนพลงังาน 1. 

แผนอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2554 - 2573 
ลด EI 25% ภายในปี 2573 

แผนพลงังานทดแทน พ.ศ. 2555 - 2564 
เพิม่สดัส่วน RE 25% ภายในปี 2564 

แผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2555 – 2573   
พฒันาก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าในอนาคต 
กระจายแหล่งและชนิดเชือ้เพลงิ  
ลด GHG ทีป่ลอ่ยจากโรงไฟฟ้าในภาพรวม  

แผนจดัหากา๊ซธรรมชาติ 
จดัหาก๊าซจากแหล่งต่างๆรวมถงึการน าเขา้ทางท่อและ LNG 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 

วิสยัทศัน์: ความมัน่คงอาหารและพลงังาน / ระบบผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม / พึง่พาตนเองและแขง่ขนัได ้/ ธรรมาภบิาล 

แผนด้านพลงังาน 
แผนหลกัการพฒันาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563  
โครงสรา้งพืน้ฐาน โครงขา่ยคมนาคมขนส่ง การบรหิารจดัการ  
แผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574
ยกระดบั Value chain นวตักรรมสู่การต่อยอดเชงิพานิชย ์ตรา
สนิคา้ไทย 
แผนแม่บทอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555-
2559 ฐานการผลติยานยนตโ์ลก สรา้งมลูค่า เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
แผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553-2562 การรบัมอืและปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ เน้นการมสี่วนรว่ม 
 

แผนพฒันาด้านต่างๆ 

แผนแม่บทนิคมการเกษตร พ.ศ. 2553-2557สรา้งความพรอ้ม
ใหก้บัพืน้ที ่ยกระดบัคุณภาพสนิคา้ การจดัการทรพัยากรอยา่ง
สมดุล 
 



1. มัน่คงทางพลงังาน 

• จดัหาเพียงพอกบัความต้องการพลงังาน 
• มีการสืบค้น พฒันา และกระจายแหล่งและชนิด

เช้ือเพลิง  
• พลงังานทดแทนพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ  
• ใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พฒันาความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

พลงังาน 
• เสริมสร้างความมัง่คงของชาติ 

2. สงัคมยอมรบัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

• สงัคมมีความรู้และมีความไว้ใจซ่ึงกนัและกนั 
• ปัญหาและความขดัแย้งลดลง 
• ผลประโยชน์ได้รบัการกระจายอย่างเป็นธรรม 
• พลงังานส่งผลกระทบต า่ส่ิงแวดล้อมต า่ท่ีสดุ 

4 

นโยบายรฐับาลด้านพลงังาน  
1. การสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ 
2. ความมัน่คงทางพลงังาน 
3. ราคาเป็นธรรมและสะทอ้นตน้ทุน 
4. พลงังานทดแทน 
5. ประสทิธภิาพพลงังาน 

วิสยัทศัน์แผนชาติปี 2570 
• ความมัน่คงอาหารและพลงังาน 
• ระบบผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• พึง่พาตนเองและแขง่ขนัได ้
• ธรรมาภบิาล 

 

เป้าหมายการพฒันาแผนแม่บทพลงังาน (Key decision focus) 

1. 
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บริบทแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการพฒันาพลงังานสู่เป้าหมาย 

เศรษฐกิจ ประเดน็
ระหว่างประเทศ 
อตุสาหกรรม 
และโลจิสติกส ์

ภาคเกษตรและ
การจดัการ
ทรพัยากรน ้า 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสงัคม 

การพฒันา
เทคโนโลยี 

นโยบายและการ
ขบัเคล่ือนจาก

ภาครฐั 

 ความเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุนท่ีไรพ้รมแดน 
 การผกูขาดในธรุกิจพลงังานและสถานการณ์ความไม่สงบใน
กลุ่มประเทศผูผ้ลิตพลงังาน 
 สภาวะเศรษฐกิจ ประชากร และเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งใน
อนาคต 
 ความผนัผวนของราคาพลงังานในอนาคต 

 
 
 

การรบัรูข้่าวสารของสงัคมในโลกเสรี 
กระบวนการมีส่วนรว่มของสงัคมและชมุชน 
พฤติกรรมและการปรบัตวั 
ความเหลื่อมล า้ทางสงัคมท่ีส่งผลต่อความมัน่คง
ของระบบพลงังาน 

 ทิศทางการพฒันาเทคโนโลยีทัว่
โลก และรปูแบบท่ีมีความ
หลากหลายมากขึน้ 
 การเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและ Smart grid 
 การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยง
กบัศกัยภาพของไทย 

นโยบายชดัเจนและมีความต่อเน่ือง 
กลไก/เครือ่งมือในการขบัเคลื่อนแผนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ: 
เศรษฐกิจ-พลงังาน-อตุสาหกรรม-ขนส่ง-เกษตร-ส่ิงแวดล้อม 
อ านาจหน้าท่ีชดัเจน มีการประสานและบูรณาการเป็นเอกภาพ 
ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห ์มีการเผยแพรแ่ละโปรง่ใส 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และความ
ต้องการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีจากกิจกรรม
และโครงการต่างๆ   

การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 การพฒันานิคมการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
 ความเช่ือมโยงท่ีสลบัซบัซ้อนของ
ระหว่างอาหาร พลงังานและน ้า 
 ภยัธรรมชาติและปริมาณน ้าฝน 

2. 



สรปุประเดน็ SWOT ในแต่ละภมิูภาค 

 

ศกัยภาพทางพลงังานทดแทนและเทคโนโลยีชุมชน (All) 

พื้นท่ีว่างเปล่ายงัมีศกัยภาพในการพฒันา (NE, W) 

ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบคมนาคมท่ีเอ้ือต่อการลงทุน (E) 

ชุมชนและผู้ประกอบการมีการรวมตวัและสร้างเครือข่ายท่ี
เข้มแขง็ (NE,E) 

 

ศกัยภาพการลงทุนควบคู่การพฒันาเศรษฐกิจและพลงังาน 
เช่น อตุสาหกรรมแปรรปูเกษตร การแปลงขยะเป็นพลงังาน 

การท่องเท่ียว (All) 

กองทุนพฒันารอบโรงไฟฟ้าสามารถช่วยสร้างการยอมรบั
โครงการพลงังานควบคู่กบัการพฒันาชุมชน (E, S) 

 

ขาดการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจเร่ืองพลงังาน และการต่อ
ยอดสู่เชิงพาณิชย ์(N, NE, E, C) 

ปัญหาความขดัแย้งของอตุสาหกรรมและชุมชน (All) 

ขาดการเผยแพร่ข้อมลูและข้อเทจ็จริงเป็นระบบอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (S) 

นโยบายภาครฐัขาดความต่อเน่ือง และความเป็นเอกภาพ 
เน้นด้านเศรษฐกิจมากกว่าการบรูณาการณ์กบัเร่ืองสงัคม

และส่ิงแวดล้อม (S, C)  

มีความเส่ียงจากภยัพิบติั น ้าท่วม (C) 

ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจโลก (E) 

ปัญหาการเมืองระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน (E, W) 

ปัญหาการบกุรกุป่า การปลูกพืชเชิงเด่ียว ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้าและพลงังานในภาพรวม (S) 

Strength 

Weakness 

Opportunity 

Threat 

2. 



ตวัอย่างข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจาก 6 ภมิูภาค 
นโยบายและแผน 

• ควรมกีารทบทวนหลกัคดิของโครงสรา้งราคาพลงังานทีอ่ยู่บนฐานของตน้ทุนและผลก าไรของกจิการ ทีส่่งผ่านมายงัผูบ้รโิภคทัง้หมด 
• ควรมกีารพฒันา ปรบัปรุง การบรหิารจดัการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ใหเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ เนื่องจากเป็นเครือ่งมอืทีม่ศีกัยภาพในการ
พฒันาดา้นพลงังานควบคู่กบัการพฒันาชุมชน 

• ควรมรีะบบบรหิารจดัการขอ้มลูอย่างเป็นระบบและใหส้ะทอ้นความเป็นจรงิมากทีสุ่ด มกีารเผยแพร่ขอ้มลูอย่างโปร่งใส ใหข้อ้มลูครบทุกดา้น
และตรวจสอบได ้

• ควรมกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานใหช้ดัเจน เพือ่ลดความซื้อซอ้น รวมถงึพนัธก์จิบางเรือ่งทีย่งีไมม่เีจา้ภาพชดัเจน  
 

ประเดน็ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การค้า โลจิสติกส ์

• แผนพลงังานควรมทีศิทางทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์การพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดัและภมูภิาค มมีาตรการรองรบัการเปิด AEC การเตบิโต
ดา้นการท่องเทีย่ว และความเสีย่งต่างๆทีอ่าจส่งผลต่อความมัน่คงเช่น การหยุดจ่ายก๊าซพมา่ ความไมส่งบในประเทศผูผ้ลติน ้ามนั  

• ควรใหค้วามส าคญักบัทางเลอืกในสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ มากกว่าเทคโนโลยทีีต่อ้งน าเขา้ 
• ควรสนบัสนุนมาตรการทีส่รา้งความเขม้แขง็ใหผู้ป้ระกอบการขนาดเลก็-กลางมากขึน้ เช่น การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและองคค์วามรู้ 

เกษตรและน ้า 

• ควรมเีจา้ภาพในบรหิารจดัการเรือ่งวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรและการจดัการขยะเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  
• ควรมกีารก าหนดชนิดและเทคโนโลยพีลงังานทีเ่หมาะสมในแต่ละพืน้ที ่รวมถงึการ Zoning การใชพ้ืน้ทีต่ามชนิดพชืเกษตรและอุตสาหกรรม 
• ควรน าเรือ่งพลงังานเป็นหนึ่งในมาตรการทีช่่วยยกระดบัรายไดเ้กษตรกร โดยเรือ่งความยากจนและราคาสนิคา้เกษตรเป็นเรือ่งหลกัทีภ่าค
พลงังานจ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณา 

สงัคม ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 

• ควรใหห้น่วยงานทอ้งถิน่ เช่น อปท. เป็นตวัเชือ่มระหว่างภาครฐั ภาคธุรกจิ และภาคประชาสงัคม ในการลดช่องว่างดา้นการสือ่สาร ทัง้เรือ่ง
สรา้งความเขา้ใจ ปรบักระบวนทศัน์และการถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยสีู่เชงิพาณชิย ์ 

• ควรมกีารพฒันาตน้แบบโครงการทีม่ชีุมชนร่วมเป็นเจา้ของและมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการเชงิธุรกจิอย่างเตม็รปูแบบ 
• ควรเน้นระบบพลงังานแบบผสมผสาน (Hybrid) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในแต่ละพืน้ทีต่ามศกัยภาพทีแ่ตกต่างโดยเน้นระบบขนาดเลก็ซึง่
น่าจะแกป้ญัหาความขดัแยง้ในปจัจุบนัได ้

2. 



องคป์ระกอบและขัน้ตอนจดัท าแผนแม่บทฯ 

1.ก าหนดเป้าหมาย
และกรอบของแผน

แม่บทฯ (Key 
decision focus) 

2. วิเคราะหบ์ริบท
แวดล้อม ล าดบั

ความส าคญั ความไม่
แน่นอนและความ
เส่ียงในอนาคต 
(Environmental 

screening)  

3. วิเคราะหภ์าพ
อนาคตภายใต้

กระบวนการพฒันา
ภาพอนาคต 

(Scenario building) 

4. ฉายภาพอนาคต
เชิงปริมาณ และ
ประเมินผลกระทบ 
(Energy modeling) 

5. ก าหนดวิสยัทศัน์ 
กรอบยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ์ิ และทิศทางการ
พฒันารายสาขา 

(Vision and strategic 
direction) 

6. แนวทางการบูรณา
การณ์แผนฯ ผลลพัธ์

และกรอบเวลา 
(Integration 

Expected outcome 
and Time frame)    

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 
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      ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีส่งผลกระทบสงูต่อเป้าหมาย 10 อนัดบัแรก 3. 



จดัล าดบัความส าคญัและประเมินความเส่ียง  
(ความไม่แน่นอน) 
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Uncertainty 

Im
pa

ct
 

II. Critical Uncertainty 
 

I. Caution 
• การมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ของสงัคม 

• สงัคมเหล่ือมล า้ กระจายผลประโยชน์  

• ข้อตกลง Climate Change และกลไกสะอาด 

• โครงสร้างเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม โลจิสติกส ์

• เทคโนโลยีและทรพัยากร 

 
 
 
 
 

III. Low impact 
 

• สถานการณ์ความขดัแย้งในต่างประเทศ 

และราคาน ้ามนัในตลาดโลก 

• การเมือง ธรรมภิบาล ความต่อเน่ืองและ

ชดัเจนของนโยบาย 

 

 
 
 
 
 • ประเดน็ระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

• การจดัการทรพัยากร อาหาร พลงังาน น ้า และ Zoning 

• ราคาอาหารและสินค้าเกษตร 

• การพฒันาโครงการพลงังานในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกเสรี และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. 
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วิเคราะหภ์าพอนาคตพลงังาน 3. 

Scenario 1: 

 สขุภาพดี 

Scenario 2:  

มะเรง็ระยะท่ี 1   

Scenario 3:  

ไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธใ์หม่ 

Scenario 4:  

โคม่า 

ราคาน ้ามนัเป็นไปตามคาดการณ์ ไม่มี
เหตกุารณ์รนุแรงในต่างประเทศ 

เกิด Oil shock และภาวะขาดแคลนพลงังาน
จากเหตกุารณ์รนุแรงในต่างประเทศ 

มีการแทรกแซงทาง
การเมืองอยู่บ้างแต่
เป็นเพียงในระยะสัน้ 

การแทรกแซงทางการเมือง
รนุแรงมากขึ้นต่อภาค
พลงังานในระยะยาว 



องคป์ระกอบและขัน้ตอนจดัท าแผนแม่บทฯ 

1.ก าหนดเป้าหมาย
และกรอบของแผน

แม่บทฯ (Key 
decision focus) 

2. วิเคราะหบ์ริบท
แวดล้อม ล าดบั

ความส าคญั ความไม่
แน่นอนและความ
เส่ียงในอนาคต 
(Environmental 

screening)  

3. วิเคราะหภ์าพ
อนาคตภายใต้

กระบวนการพฒันา
ภาพอนาคต 

(Scenario building) 

4. ฉายภาพอนาคต
เชิงปริมาณ และ
ประเมินผลกระทบ 
(Energy modeling) 

5. ก าหนดวิสยัทศัน์ 
กรอบยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ์ิ และทิศทางการ
พฒันารายสาขา 

(Vision and strategic 
direction) 

6. แนวทางการบูรณา
การณ์แผนฯ ผลลพัธ์

และกรอบเวลา 
(Integration 

Expected outcome 
and Time frame)    

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 



Healthy scenario กรอบการเปล่ียนแปลงของปัจจยัขบัเคลื่อน
ตามช่วงเวลา 

ภาคการใช้พลงังานรายสาขา 
อุตสาหกรรม คมนาคมขนสง่ เกษตร ครวัเรอืนและอาคารพาณิชย  

ภาคการผลิตและจดัหาพลงังาน 
การผลติไฟฟ้า โรงกลัน่น ้ามนั โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิและการแปรรปู
พลงังานในรปูแบบต่างๆ ปรมิาณส ารองเชือ้เพลงิและศกัยภาพพลงังาน
ทดแทน 

ผลกระทบเชิงปริมาณ 
• ดชันีชีว้ดัดา้นต่างๆ เช่น ความตอ้งการ
พลงังานต่อประชากร สดัสว่นการน าเขา้
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ
อื่นๆ 

1. สถานการณ์ต่างประเทศ และราคาน ้ามนั
ในตลาดโลก 

2. การแทรกแซงการเมือง ธรรมาภิบาล 

และการขบัเคล่ือนของภาครฐั 

3. โครงสรา้งเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และโล

จิสติกส ์

4. การมีส่วนรว่ม การปรบัตวั และการ

ตระหนักรูข้องสงัคม 

5. ข้อตกลงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ การพฒันาเทคโนโลยี และ

แหล่งพลงังาน ผลกระทบเชิงคณุภาพ 
• ทศันคตแิละการยอมรบัของสงัคม 
• ผลกระทบจากปจัจยัดา้นการเมอืง การ
มสีว่นร่วม และอื่นๆ 
 

Coma scenario   Reference scenario 

14 

แนวคิดในการฉายภาพอนาคตพลงังานไทยเชิงปริมาณ 4. 
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การจดัเรียงโครงสรา้งพลงังานส าหรบัแบบจ าลอง 
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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

4. 
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นิยามและสมมติฐานของภาพอนาคต 4. 

โคม่า กรณีอ้างอิง สขุภาพดี 

โครงสรา้งเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรม  

โครงสรา้งไม่เปล่ียนจากปัจจบุนั  
บริการ: อตุสาหกรรม: เกษตร: อ่ืนๆ = 45: 30: 12: 13 

ภาคบริการ เกษตร อตุสาหกรรมปลายน ้า
ท่ีเพ่ิมมลูค่าสงู เคมีภณัฑ ์ยานยนต ์

บริการ: อตุสาหกรรม: เกษตร: อ่ืนๆ = 
50: 22: 15: 13 

โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 
โครงสรา้งพืน้ฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง  

โครงการท่ียงัไม่อนุมติัล่าช้า 
ประมาณ 3-5 ปี 

โครงการท่ียงัไม่อนุมติัไม่เกิดขึน้ 

เตม็ศกัยภาพ 50 % ของศกัยภาพ 20 % ของศกัยภาพ 
ภาพรวมด้านการพฒันา
ประสิทธิภาพพลงังาน 

การเติบโตของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม ตามการคาดการณ์ (อตัราการเติบโตโดยเฉล่ีย 3.8% ต่อปี) 

100 USD/bbl ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก 125 USD/bbl 145 USD/bbl 

ประชากรและครวัเรอืน เพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีลดลง (ไม่มีการเติบโตหลงัปี 2025-2030) ครวัเรอืนขนาดเลก็ลง 
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นิยามและสมมติฐานของภาพอนาคต 4. 

โคมา่ กรณีอา้งองิ สขุภาพด ี

เตม็ศกัยภาพ 80 % ของศกัยภาพ 20 % ของศกัยภาพ 

เทคโนโลยีพลงังานทดแทน 

กลุ่มท่ีพฒันาแล้วในเชิงพาณิชย ์
เช่น ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ (1st gen) 
พลงังานแสงอาทิตย ์

เตม็ศกัยภาพ 50 % ของศกัยภาพ 20 % ของศกัยภาพ 

กลุ่มท่ีมีแนวโน้มพฒันาในเชิง
พาณิชยอ์นัใกล้ เช่น เชื้อเพลิง
ชีวภาพ (2nd gen) พลงังานลม 
กา๊ซชีวภาพจากพืชพลงังาน 

ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50 % ของ
กลุ่มยานยนตข์นาดเลก็ 

ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 25 % 
ของกลุ่มยานยนตข์นาดเลก็ 

ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10 % 
ของกลุ่มยานยนตข์นาดเลก็ 

ยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้า 

เติบโตจากเป้าหมายในปี 2021 เป็น 
1.5 เท่าในปี 2035 

เติบโตประมาณครึง่หน่ึงของ
ภาพสุขภาพดี 

ไม่มีการใช้ เชื้อเพลิงจากสาหร่าย 

แหล่งพลงังานฟอสซิล มีการพฒันาแหล่งใหม่ในประเทศเพ่ิม (Proven and probable reserve: 2P) 
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ความต้องการพลงังานขัน้ต้น (Primary Energy Demand)  
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การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย (Final Energy Consumption)  
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ความเข้มข้นการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย (Final Energy 
Intensity) เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Ch
ina

Af
ric

a

In
do

ne
sia

M
idd

le-
Ea

st

As
ia

W
or

ld

No
rth

 A
m

er
ica

So
ut

h K
or

ea

La
tin

 A
m

er
ica

Eu
ro

pe

Ja
pa

n

Th
ail

an
d (

20
10

)

Co
m

a (
20

35
)

Re
fe

re
nc

e (
20

35
)

He
alt

hy
 (2

03
5)

Co
m

po
un

d A
nn

ua
l A

ve
ra

ge
d G

ro
wt

h R
at

e (
CA

AG
R)

Fi
na

l e
ne

rg
y i

nt
en

si
ty

 

Final energy intensity [koe/US 05p] CAAGR (2000-2010) [%] CAAGR (2010-2035) [%]

4. 



21 

การน าเข้าพลงังาน 4. 

Reference scenario Coma scenario Healthy scenario 
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การน าเข้าพลงังานเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 
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ปริมาณกา๊ซเรอืนกระจกจากภาคพลงังาน 4. 
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สรปุสถานการณ์และภาพอนาคตพลงังาน 
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4. 

ดัชนีชีวั้ด  2011 
ภาพอนาคตปี 2035 

สุขภาพดี กรณีอ้างอิง  โคม่า  
ภา

พก
าร

ใช้
แล

ะก
าร

จัด
หา

พล
งัง

าน
 

ความต้องการพลังงานขัน้ต้นต่อประชากร 

ปี 2578 (ปี 2554 = 1)  
1 1.44 1.71 1.81 

ความต้องการพลังงานขัน้สุดท้ายต่อ

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 

ดัชนีการกระจายตัวของพลังงานในการ

ผลิตไฟฟ้าขัน้ต้น (ร้อยละ)  
40.1 28.5 31.9 37.3 

สัดส่วนการน าเข้าพลังงานเทียบกับการ

จัดหาพลังงานขัน้ต้น ปี 2578 (ร้อยละ)  51.3 79.3 88.6 91.2 

ผล
กร

ะท
บด้

าน
สิ่ง

แว
ดล้

อม
แล

ะ
ค่า

ใช้
จ่า

ยพ
ลงั

งา
น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อประชากร ปี 

2578 (ปี 2554 = 1)  
1 1.51 2.15 2.49 

ค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิงฟอสซิลส าหรับการ

จัดหาพลังงานขัน้ต้น ปี 2578 (ปี 2554 =1) 1 1.33 1.81 2.21 



สรปุสถานการณ์และภาพอนาคตพลงังานในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 แนวโน้มความตอ้งการพลงังานในภาพรวมและระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  

 พลงังานไฟฟ้าจะมบีทบาทในโครงสรา้งการใชพ้ลงังานเพิม่มากขึน้ในอนาคต  

 ประสทิธภิาพพลงังานในภาพรวมมกีารพฒันาในทศิทางทีด่ขี ึน้ 

 ความตอ้งการน าเขา้เชือ้เพลงิฟอสซลิเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัโดยเฉพาะน ้ามนั
และก๊าซธรรมชาต ิ

 การเตบิโตของพลงังานทดแทนมเีพิม่มากขึน้ การกระจายชนิดเชือ้เพลงิมมีากขึน้ 
แต่ยงัคงตอ้งพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิเป็นหลกัโดยเฉพาะภาคการผลติไฟฟ้าและ
ภาคคมนาคมขนสง่ 
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4. 



องคป์ระกอบและขัน้ตอนจดัท าแผนแม่บทฯ 

1.ก าหนดเป้าหมาย
และกรอบของแผน

แม่บทฯ (Key 
decision focus) 

2. วิเคราะหบ์ริบท
แวดล้อม ล าดบั

ความส าคญั ความไม่
แน่นอนและความ
เส่ียงในอนาคต 
(Environmental 

screening)  

3. วิเคราะหภ์าพ
อนาคตภายใต้

กระบวนการพฒันา
ภาพอนาคต 

(Scenario building) 

4. ฉายภาพอนาคต
เชิงปริมาณ และ
ประเมินผลกระทบ 
(Energy modeling) 

5. ก าหนดวิสยัทศัน์ 
กรอบยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ์ิ และทิศทางการ
พฒันารายสาขา 

(Vision and strategic 
direction) 

6. แนวทางการบูรณา
การณ์แผนฯ ผลลพัธ์

และกรอบเวลา 
(Integration 

Expected outcome 
and Time frame)    

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 



แผนพลงังานและ
แผนพฒันาประเทศด้าน

ต่างๆ 

ปัจจยัขบัเคลื่อน V.S. ปัจจยั
เส่ียง  

(ล าดบัความส าคญัและ
ความไม่แน่นอน) 

ภาพอนาคตการใช้และการ
จดัหาพลงังานและ
ผลกระทบด้านต่างๆ 

(Scenario) 

ปัญหา อปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะ + SWOT ใน

แต่ละภมิูภาค  

วิสยัทศัน์ กรอบ
ยุทธศาสตร ์และ
ข้อก าหนดของ
แผนแม่บทฯ 

SO: 
Advancement 

WO: 
Overcome 
weakness 

WT:  
Avoid & 

Overcome 

ST:  

Avoid Threat 

Strength Weakness 

Opportunity 
Threat 

2. สาขาเศรษฐกิจ 
(อุตสาหกรรม คมนาคม  พาณชิยก

รรม เกษตร และอื่นๆ) 

1. เช้ือเพลิง 
(การใช้ การจดัหา ชนิด) 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจา้ภาพ บทบาทและการมสีว่นร่วม

ของภาคส่วนต่างๆ) 

4. กรอบเวลา 
(ระยะสัน้ – กลาง - ยาว) 

5. 



องคป์ระกอบของวิสยัทศัน์ท่ีดี 

Imaginable ภาพฝนัในอนาคต  

Desirable มคีวามดงึดดูและน่าสนใจส าหรบับุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

Feasible มโีอกาสของความเป็นไปได ้ 

Focused มคีวามชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเป็นรากฐาน ส าหรบัการตดัสนิใจทีส่ าคญั  

Flexible กวา้งเพยีงพอต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

Communicable สามารถทีจ่ะสือ่สารไดอ้ยา่งงา่ยและชดัเจน 

28 

5. 



2  

ร่างวิสยัทศัน์:  

พลงังานมัน่คง มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเศรษฐกิจและสงัคมไทย 

1. มุ่งเน้นด้าน
ประสิทธิภาพ 

ผลกัดนัให้ความเข้มข้นการ
ใช้พลงังานลดลงอย่างน้อย 
1.0 – 1.5% ต่อปีและ ชะลอ
การเพ่ิมข้ึนของกา๊ซเรือน
กระจกต่อหวัในปี 2578 ไม่
เกิน 1.5 - 2 เท่าจากระดบั

ปัจจบุนั 

2. เสริมสร้างความ
มัง่คง 

จดัหาให้เพียงพอกบัความ
ต้องการ มีภมิูคุ้มกนัและ
มาตรการรบัมือกบัความ

เส่ียง ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงสู่ระบบกระจาย
ศนูยแ์ละมีการแข่งขนัเสรีใน

อนาคต 

3. ขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ 

ขบัเคล่ือนโครงการพลงังาน
ให้มีส่วนส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ สร้าง
รายได้ให้ประเทศเพ่ือชดเชย
การน าเข้าพลงังานอย่าง
สมดลุภายในระยะยาว 

4. สร้างรายได้ให้
ประชาชน 

พฒันาธรุกิจพลงังานท่ีมี 
ประชาชน ภาคธรุกิจและ 
อตุสาหกรรม ร่วมเป็น

เจ้าของ ลดรายจ่ายพลงังาน
จากประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้จากธรุกิจพลงังาน

ทดแทน 

5. 



3  

พลงังานมัน่คง มี
ประสิทธิภาพ 

เสริมสรา้งเศรษฐกิจ
และสงัคมไทย 

SO: 
Advancement 

WO: 
Overcome 
weakness 

WT:  
Avoid & 

Overcome 

ST:  

Avoid Threat 

Strength 
 Weakness 

Threat 

Opportunity 

S1: มคีวามพรอ้มในแหล่งทุนและการระดมทนุ เช่น 
กองทุนอนุรกัษ์ กองทุนน ้ามนั กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 
S2: ศกัยภาพพลงังานทดแทนโดยเฉพาะดา้นเกษตร ขยะ
เทศบาลและชุมชน 
S3: ชุมชนและผูป้ระกอบการมกีารรวมกลุม่และเครอืขา่ยที่
เขม้แขง็ 
S4: มเีป้าหมายการพฒันาพลงังานดา้นต่างๆอย่างชดัเจน 

T1: ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกจิโลก และ
ราคาน ้ามนัในตลาดโลก 
T2: การเมอืงระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ นโยบาย
กระตุน้การบรโิภค และการอุดหนุนราคาฟอสซลิ 
T3: ปญัหาการใชป้ระโยชน์ของพืน้ที ่การบุกรุก
ปา่ การปลกูพชืเชงิเดีย่ว 

S1-T1:พฒันากลไกการส ารองเชือ้เพลงิหลกั และพฒันา
เครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 

S2 S3-T1: เร่งพฒันาระบบผลติกระจายศนูย ์พึง่พาตนเอง
มากขึน้เพือ่ลดผลกระทบจากปจัจยัภายนอก 

W1-O4:ด าเนินนโยบายกระจายแหล่งและชนิดเชือ้เพลงิ
อย่างต่อเนื่อง 

W1-O3:เร่งรดัการเจรจาเพือ่บรรลุขอ้ตกลงในความ
ร่วมมอืดา้นพลงังานระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศทีม่คีวามมัน่คงสงูและมคีวามเสีย่งต ่า) 

W2 W3-T2: สรา้งกลไกท างานบรูณาการณ์ และการ
เชือ่มโยงระหว่างสาขาอย่างเป็นระบบ พฒันาฐานขอ้มลูที่
มคีวามเป็นเอกภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

W1-T1:สรา้งกระแสการอนุรกัษ์ และพฒันากลไก
ขบัเคลือ่นแผนอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนอย่าง
เตม็ศกัยภาพ 

S2 S3-O1: ส่งเสรมิแผนพลงังานระดบัจงัหวดัและชุมชน และ
ผลกัดนัโครงการพลงังานเป็นธงในการพฒันาเศรษฐกจิใน
ภมูภิาค 

S2 S3 S4-O2: พฒันารปูแบบการน ากลไกสะอาดมาใชข้ยาย
ตลาด RE อย่างเป็นรปูธรรมทัง้ธุรกจิขนาดใหญ่และระดบั
ชุมชน 

W1:แนวโน้มความตอ้งการพลงังาน การน าเขา้ฟอสซลิ
และ GHG เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โครงสรา้งการใช้
พลงังานพึง่พาเชือ้เพลงิชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกนิไป 
W2: การบรหิารจดัการภาครฐัขาดการบรูณาการณ์และ
ความเป็นเอกภาพ 
W3: ปญัหาความขดัแยง้และการต่อตา้นโครงการ 
 

O1: ศกัยภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การคา้ 
การลงทุน โดยเฉพาะการกระจายสู่ภมูภิาค 
O2: กระแสอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
กลไกการพฒันาสะอาด 
O3: การเปิดเขตการคา้เสร ีAEC และความ
ร่วมมอืดา้นพลงังานในภมูภิาค 
O4: เทคโนโลยแีละรปูแบบการใชพ้ลงังานมี
ความหลากหลายมากขึน้ในอนาคต 

W3-O1: สรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมและผลกัดนัใหเ้กดิ
การร่วมเป็นเจา้ของธุรกจิพลงังานในวงกวา้ง 

W1-T3:พฒันาเครอืขา่ยการท างานในพืน้ทีใ่นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรและการใชพ้ืน้ทีอ่ย่างสมดลุ 

S2 S3-T3:พฒันาเครอืขา่ยการท างานในพืน้ทีใ่นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรและการใชพ้ืน้ทีอ่ย่างสมดลุ 

S2 S4 O1 O2: ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีม่ ี
ประสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

W1-T1:พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งและ
พลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

W1-O2:ผลกัดนัการใชห้ลกัการ Inefficient/Polluter pay 
principle  ในนโยบายดา้นราคาและการสนบัสนุนดา้น
ต่างๆ 

W2-T1:สรา้งกลไกการท างานเพือ่เตรยีมการรบัมอืกบั
เหตุการณ์ฉุกเฉนิเฉพาะหน้า 



สง่เสรมิการแขง่ขนัในธุรกจิ
พลงังาน ลดการผกูขาด 
พฒันากลไกในการถ่วงดุล

อ านาจในการประกอบกจิการ
พลงังาน 

ผลกัดนัแผนอนุรกัษ์ฯ และ
แผนพฒันาพลงังานทดแทน 
พรอ้มทัง้สรา้งกระแสการ

อนุรกัษ์พลงังาน และเป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มกบัภาค

เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทกุ
ประเภท 

ขบัเคลื่อนสาขาเศรษฐกจิและ
อตุสาหกรรมทีม่คีวามเขม้ขน้
การใชพ้ลงังานต ่า และสรา้ง

มลูคา่เพิม่สงู 

ยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบขนสง่และจ าหน่าย
เชือ้เพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

พฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอจั
รยิะ (Smart grid) 

ก าหนดโครงสรา้งราคา
พลงังานทีส่ะทอ้นกลไกตลาด 

พรอ้มทัง้พจิารณาหลกั 
Inefficient/Polluter pay  

ยทุธศาสตรท่ี์ 1:  
มุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ 
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พฒันากลไกการส ารอง
ปิโตรเลยีมทางกายภาพ
และพฒันาเครือ่งมอื
ป้องกนัความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของราคา

น ้ามนั 

สรา้งกลไกการท างานและ
แผนฯเพือ่เตรยีมการรบัมอื

กบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

เรง่รดัการเจรจาเพือ่บรรลุ
ขอ้ตกลงในความรว่มมอื
ดา้นพลงังานระหวา่ง

ประเทศ (โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศทีม่คีวามมัน่คงสงู

และมคีวามเสีย่งต ่า) 

ด าเนินนโยบายกระจาย
แหล่งและชนิดเชือ้เพลงิ

อยา่งต่อเน่ือง 

เรง่พฒันาระบบผลติ
กระจายศนูย ์พึง่พาตนเอง
มากขึน้เพือ่ลดผลกระทบ

จากปจัจยัภายนอก 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2:  
เสริมสร้างความมัน่คง 
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5. 



ผลกัดนัการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
พลงังานทัง้ในประเทศ
และการเชื่อมโยงใน

อาเซยีน เสรมิศกัยภาพ
การแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิ

ในเวทโีลก 

สรา้งความรว่มมอืดา้น
พลงังานระหวา่งประเทศ 
สรา้งโอกาสในการลงทุน

เพือ่สรา้งรายไดใ้ห้
ประเทศ และชดเชยการ
น าเขา้พลงังานอยา่ง

สมดุล 

ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นผูน้ า
ในการพฒันาตลาด
พลงังานในภมูภิาคสู่
ประชาคมอาเซยีน 

พฒันาอุตสาหกรรมการ
ผลติในประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

พลงังานหมุนเวยีนอยา่ง
ครบวงจร 

กระตุน้เศรษฐกจิใน
ภมูภิาคและรากหญา้จาก
การเตบิโตของธุรกจิ

พลงังานชุมชนในวงกวา้ง 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3:  
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
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5. 



ผลกัดนัใหเ้กดิการรว่ม
เป็นเจา้ของธุรกจิ

พลงังานโดยชุมชนและ
สงัคมในวงกวา้ง 

พฒันาแผนพลงังานระดบัจงัหวดั
และชุมชนภายใตก้ระบวนการมี
สว่นรว่ม และผลกัดนัโครงการ
พลงังานเป็นธงในการพฒันา
เศรษฐกจิในแต่ละจงัหวดั 

สรา้งกระบวนการเรยีนรู้
การจดัการองคค์วามรู ้

และพฒันาบุคคลากรเพือ่
พฒันาธุรกจิพลงังาน

ชุมชน 

สรา้งงานและรายไดจ้าก
ธุรกจิพลงังานหมุนเวยีน
และอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
พลงังานหมุนเวยีน 

พฒันาเครอืขา่ยการ
ท างานในพืน้ทีใ่นการ
บรหิารจดัการทรพัยากร 
การพฒันาศกัยภาพ
พลงังานทดแทน และ
การใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งสมดุล 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4:  
สร้างรายได้ให้ประชาชน 

34 

5. 
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2. การจดัหาและ
การเข้าถึง
ปิโตรเลียม 

1. การใช้และ
ประสิทธิภาพ
พลงังาน 

3. การจดัหาและเข้าถึง
พลงังานไฟฟ้า 

4. พลงังานหมนุเวียน 

5. พลงังานอ่ืนๆ 

5. 
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5. 
1. การใช้และประสิทธิภาพ

พลงังาน 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1:    มีการก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจนในการ

พฒันาดา้นประสทิธภิาพพลงังาน  
S2:     มคีวามพรอ้มในแหล่งทุนโดยเฉพาะกองทุน

อนุรกัษ์พลงังาน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1: มกีารอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซลิบางประเภท 

W2:   อุปสรรคการบงัคบัใชก้ฏหมายและมาตรการ
เชงิบงัคบั 

W3:   ขาดเจ้าภาพหลกัที่ดูแลด้านประสทิธภิาพ
โดยตรงและเป็นศูนย์กลางในการท างาน
อย่างเป็นเอกภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
O1:    การเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค

บรกิาร และการแขง่ขนัทีเ่พิม่มากขึน้ภายใต้
การเปิดเขตเศรษฐกจิ 

O2:  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

O3:    การพฒันาเทคโนโลยแีละประสทิธภิาพของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ยานยนต์และ
นวตักรรมต่างๆ 

 
กลยุทธ ์1.1    ขบัเคลื่อนแผนอนุรกัษ์พลงังานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ (W2-3,O2-3) 
กลยุทธ์ 1.2    ก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมทีส่่งเสรมิประสทิธภิาพ

พลงังาน หลกีเลีย่งนโยบายทีเ่น้นการบรโิภคทีไ่มก่่อใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพ 
(W1-2, T1) 

กลยุทธ์ 1.3    ใชน้โยบายราคาทีส่ะทอ้นกลไกตลาด และหลกีเลีย่งการอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
(W1,T1) 

กลยุทธ ์1.4    ผลกัดนัการใชห้ลกัการ Inefficient / Polluter pay (W1,T2) 
กลยุทธ ์1.5    เร่งพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ตามเป้าหมาย (O2,T3) 
กลยุทธ์ 1.6    เน้นการพฒันาประสทิธภิาพและการอนุรกัษ์พลงังาน เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั 

(S2,O1) 
กลยุทธ์ 1.7    ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่ใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  

(S2,O1) 
กลยุทธ ์1.8    ปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคและใหค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังาน (T1-2) 
กลยุทธ์ 1.9    เผยแพร่ความรู ้สรา้งกระแสจดักจิกรรม และสรา้งจติส านึกการอนุรกัษ์แก่สงัคม  

(S2,T2) 
กลยุทธ์ 1.10  RDDD เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพพลงังานสงู (อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารอนุรกัษ์ ยาน

ยนตป์ระสทิธภิาพสงู และอื่นๆ) (S1-2,O3) 
  

อปุสรรคหรอืภยัคกุคาม (Threats) 
T1:    นโยบายประชานิยม การกระตุ้นเศรษฐกจิ

และการบรโิภค 

T2:    ความตระหนักถึงการใช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่ายังมีความส าคัญน้อยกว่าราคาและ
ตน้ทุน 

T3:    โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบขนส่งมวลชนยงั
ขาดการพฒันาเท่าทีค่วร  
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5. 
2. การจดัหาและเข้าถึง

ปิโตรเลียม 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1:     มกีลไกการท างานรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(แผนรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน) 
S2:    มกีองทุนน ้ามนัเป็นกลไกในการบรหิาร

จดัการความเสีย่ง 
S3:     ภาคธุรกจิมศีกัยภาพในการแขง่ขนั มี

ประสบการณ์ และความพรอ้มในการลงทุน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1:   แนวโน้มการน าเขา้ปิโตรเลยีมเพิม่มากขึน้

อย่างมนียัส าคญั โดยเฉพาะน ้ามนัดบิและ
ก๊าซธรรมชาต ิ

W2:   การเขา้ถงึสถานีบรกิาร NGV และตน้ทุนที่
เพิม่ขึน้จากการขนสง่ทางรถบรรทุก 

W3:    ความขดัแยง้ ความเขา้ใจในขอ้มลู ขา่วสาร
และขอ้เทจ็จรงิในอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม 

โอกาส (Opportunities) 
O1:   โอกาสจากการเตบิโตของตลาดเทคโนโลยี

ใหม่ เช่น Unconventional oil & gas, 

ตลาด LNG 

O2:    ศกัยภาพในการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ
จากธุรกจิปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

 
กลยุทธ ์2.1    พฒันายุทธศาสตรแ์ละกลไกการส ารองปิโตรเลยีมรวมถงึเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง

จากราคาน ้ามนั (W1,T1) 
กลยุทธ ์2.2    สรา้งกลไกการท างานเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน (S1-2,T1) 
กลยุทธ์ 2.3    เร่งรดัการเจรจาเพื่อบรรลุขอ้ตกลงในความร่วมมอืดา้นพลงังานระหว่างประเทศ 

(W1,O1-2) 
กลยุทธ์ 2.4    ส่งเสรมิการแข่งขนัในธุรกจิพลงังานและลดการผูกขาด พฒันากลไกและเครื่องมอื

ต่างๆ ในการถ่วงดุลอ านาจในการประกอบกจิการ 
กลยุทธ ์2.5    ลดการแทรกแซงกลไกตลาดและกลไกราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กลยุทธ ์2.6    พฒันาระบบการขนสง่ จ าหน่าย และคา้ปลกีก๊าซธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ (W2) 
กลยุทธ์ 2.7    ผลกัดนัใหเ้กดิการสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศจากอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

(S3, O2) 
กลยุทธ ์2.8    มกีารสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจอย่างโปร่งใส (W3) 
กลยุทธ์ 2.9    ใชห้ลกัการประกอบกจิการบนหลกัธรรมาภบิาลและเป็นธรรมต่อคู่คา้และผูบ้รโิภค 

(W3) 
กลยุทธ ์2.10  พฒันางานวจิยัเชงิลกึ รวมถงึการตรวจสอบกจิการอย่างโปร่งใส (W3) 
กลยุทธ ์2.11  เผยแพร่ความรูแ้ละขอ้เทจ็จรงิต่อสาธารณะ (W3) 
กลยุทธ ์2.12  พฒันาศกัยภาพ พฒันาและวจิยัเทคโนโลยใีหมใ่นการส ารวจและผลติปิโตรเลยีม (W1, 

O1) 
กลยุทธ ์2.13  จดัหาและลงทุนแหล่งพลงังานนอกประเทศ (W1, O1-2) 

อปุสรรคหรอืภยัคกุคาม (Threats) 
T1:    ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกจิโลก 

สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ 
ความผนัผวนของราคาน ้ามนัในตลาดโลก 
และแนวโน้มราคาน ้ามนัทีเ่พิม่สงูขึน้ในระยะ
ยาว 
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5. 

3. การจดัหาและเข้าถึงพลงังาน
ไฟฟ้า 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1:     ภาคธุรกจิมศีกัยภาพในการแขง่ขนั มี

ประสบการณ์ และความพรอ้มในการลงทุน  
S2:     มกีองทุนพฒันารอบโรงไฟฟ้าเป็นเครื่องมอื

ในการบรหิารจดัการในพืน้ที ่
S3:     ศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีนในการผลติ

ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1:   ความตอ้งการไฟฟ้ามแีนวโน้มเตบิโตอย่าง

มากในอนาคต 

W2:   สดัสว่นการพึง่พาก๊าซส าหรบัการผลติไฟฟ้า
อย่างมาก 

W3:    ปญัหาความขดัแยง้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า
ในพืน้ที ่

โอกาส (Opportunities) 
O1:    โอกาสจากการเตบิโตของเทคโนโลยใีหม ่

เช่น Smart grid และความหลากหลายของ
เทคโนโลยใีนอนาคต 

O2:    ศกัยภาพการจดัหาพลงังานไฟฟ้าจาก
ประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะกลุ่ม GMS 

O3:    สง่เสรมิธรรมาภบิาลและการมสีว่นร่วม
ระดบัชาต ิ

O4:    การเตบิโตของเศรษฐกจิในต่างจงัหวดัและ
ภูมภิาคอาเซยีน 

 
กลยุทธ์ 3.1    พึง่พาการกระจายศูนย ์และกระจายชนิดเชือ้เพลงิ พจิารณาทางเลอืกการเชื่อมโยง

กบัประเทศเพื่อนบา้นและการพฒันาประสทิธภิาพในแผน PDP (W2, T1) 
กลยุทธ ์3.2    สรา้งกลไกการท างานเพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน (W1-2,T1) 
กลยุทธ ์3.3    สง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัในธุรกจิไฟฟ้าเพื่อควบคุมตน้ทุนการผลติไฟฟ้า 
กลยุทธ์ 3.4    พฒันาระบบส่ง-จ าหน่ายให้สอดคล้องกบัการเติบโตของพลงังานหมุนเวยีน และมี

ความสามารถในสือ่สารกบัผูใ้ชม้ากขึน้ (Smart grid) (S3, O1) 
กลยุทธ์ 3.5    ผลกัดนัการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมภิาคโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศภาคพืน้ทวปี (GMS) 

(W1,O2) 
กลยุทธ ์3.6    สง่เสรมิการคา้การลงทุนของธุรกจิไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ

เพื่อสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ (S1,O2, O4) 
กลยุทธ ์3.7    มกีระบวนการและหลกัปฎบิตัทิีช่ดัเจนในการสรา้งการมสี่วนร่วมในทุกระดบัตัง้แต่ใน

ขัน้ของการจดัท าแผนฯ และการพฒันาโครงการในพืน้ที ่(W3, O3) 
กลยุทธ ์3.8    พฒันาและปรบัปรุงกลไกการท างานกองทุนรอบโรงไฟฟ้าใหม้ปีระสทิธภิาพและตรวจสอบได ้(S2, 

W3) 
กลยุทธ์ 3.9    จดัหาและกระจายแหล่งพลงังานในการผลติไฟฟ้าสู่ชุมชน และส่งเสรมิใหเ้กดิการ

รวมกลุ่มเพื่อสรา้งรายไดใ้นการประกอบกจิการ (S3, O4) 
กลยุทธ ์3.10  ศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหม่ในการผลติไฟฟ้ารปูแบบต่างๆ (W1, O1) 

อปุสรรคหรอืภยัคกุคาม (Threats) 
T1:     ความเสีย่งจากเหตุการณ์ไมป่กตขิอง

ประเทศเพื่อนบา้นทีไ่ทยน าเขา้ไฟฟ้า หรอื
ก๊าซธรรมชาต ิ 
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5. 

4. พลงังานหมุนเวียน 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1:     มกีารก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนและมกีลไก

สรา้งแรงจงูใจในการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน  
S2:     มกีารก าหนดมาตรฐานและราคาอา้งองิที่

ชดัเจนโดยเฉพาะเชือ้เพลงิชวีภาพ 

S3:     มศีกัยภาพพลงังานหมนุเวยีนสงูโดยเฉพาะ
ดา้นเกษตร ขยะเทศบาลและชุมชน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1:   ขอ้จ ากดัและผลกระทบทีม่ต่ีอระบบไฟฟ้า 
W2:   ขอ้จ ากดัดา้นโลจสิตกิสร์ะหว่างแหล่งวตัถุดบิ

การผลติ และตลาดผูใ้ช ้

W3:    พึง่พาการน าเขา้เทคโนโลยแีละมอีงคป์ระกอบที่
ตอ้งน าเขา้สงู 

โอกาส (Opportunities) 
O1:    โอกาสจากแนวโน้มการเจรญิเตบิโตของ

พลงังานทดแทนและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัว่โลกและตน้ทุนทีล่ดลงของเทคโนโลยใีหม ่
เช่น พลงังานแสงอาทติย ์

O2:    การพฒันากลไกสะอาดและขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

O3:    การเตบิโตของเศรษฐกจิในต่างจงัหวดั 

 
กลยุทธ ์4.1    เน้นสนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีนทีค่ านึงประโยชน์และผลกระทบตามล าดบัความส าคญั 

ไดแ้ก่ ศกัยภาพ ต้นทุน ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การสรา้งรายได้
และอาชพี รวมถงึชิน้สว่นน าเขา้ (Imported content) (W3, T2) 

กลยุทธ์ 4.2    พฒันารูปแบบกจิการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตของพลงังานหมุนเวยีนใน
ระยะยาว (W1-2, O1-2) 

กลยุทธ์ 4.3    พฒันาตลาดและราคาอา้งองิของพลงังานหมุนเวยีนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อ
เปิดประตูสูโ่อกาสส าหรบัราคาอา้งองิในภูมภิาค (S2, O1) 

กลยุทธ ์4.4    พฒันาอุตสาหกรรมการผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานหมุนเวยีนอย่างครบวงจร (S1, O1) 
กลยุทธ์ 4.5    ส่งเสรมิการพฒันาพลงังานระดบัจงัหวดัและชุมชน รวมทัง้ ใหโ้ครงการพลงังานเป็น

เป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาค (S1, S3, O3) 
กลยุทธ ์4.6    สรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมและผลกัดนัใหชุ้มชนเป็นเจา้ของธุรกจิพลงังานหมุนเวยีน

ในวงกวา้ง (S3, O1) 
กลยุทธ ์4.7    RDDD เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนทีเ่หมาะสมกบับรบิทของไทยอย่างต่อเนื่อง (S1, 

O1-2) 
กลยุทธ ์4.8    สรา้งความเชือ่มโยงระหว่างการพฒันาศกัยภาพพลงังานหมุนเวยีน-การใชพ้ืน้ที-่เกษตรกรรม-

การชลประทาน อย่างครบวงจร (S3, T1) 

อปุสรรคหรอืภยัคกุคาม (Threats) 
T1:     ความตอ้งการน ้า และการใชป้ระโยชน์ของ

พืน้ทีจ่ากกจิกรรมทางเศรษฐกจิอื่น 

T2:     สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิและราคาคารบ์อน
ในตลาดโลก 

T3:     ในภาพรวมยงัมตีน้ทุนต่อหน่วยพลงังานสงู
กว่าเชือ้เพลงิฟอสซลิ 
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5. 

5. พลงังานอ่ืนๆ (ถ่านหิน, 
นิวเคลียร)์ 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1:     เทคโนโลยสีามารถสรา้งความมัน่คงเชือ่ถอื

ไดแ้ละมตีน้ทุนต่อหน่วยต ่า (ถ่านหนิ) และ
อตัราปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต ่าไดใ้นเวลา
เดยีวกนั (นิวเคลยีร)์ 

S2:     ภาคธุรกจิไทยมศีกัยภาพในการแขง่ขนั มี
ประสบการณ์ และมคีวามพรอ้มในการลงทุน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1:     นโยบายถ่านหนิและนิวเคลยีรผ์นัแปรตาม

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตามช่วงเวลา 
W2:     โดยเฉลีย่สง่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัทางเลอืกอื่น  ๆ(ถ่านหนิ) 

W3:       พึง่พาการน าเขา้เชือ้เพลงิและเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ 

W4:      ขาดประสบการณ์ ความเชีย่วชาญของบุคคลากร
ดา้นเทคโนโลยนีิวเคลยีร ์

W5:      ประสบปญัหาดา้นการยอมรบัและความขดัแยง้ 
โอกาส (Opportunities) 
O1:    การพฒันาเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดและ 

CCS 

O2:    การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและการเป็น
ตลาดเชือ้เพลงิหลกัของโลกในปจัจุบนั (ถ่าน
หนิ) 

O3:    การพฒันาเทคโนโลยใีหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ
และความน่าเชือ่ถอืมากขึน้ 

O4:    ภูมภิาคอาเซยีนจะกลายเป็นผูเ้ล่นใหมใ่น
อุตสาหกรรมนิวเคลยีร ์

 
ถ่านหิน 

กลยุทธ์ 5.1    มนีโยบายใหถ่้านหนิเป็นส่วนหน่ึงของการกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า (W2, 
O1-3) 

กลยุทธ ์5.2    ก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าถ่านหนิอยู่บนพืน้ฐานของเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดเท่านัน้ (S1, 
T1) 

กลยุทธ์ 5.3    ผลกัดนัใหภ้าคธุรกจิโรงไฟฟ้าถ่านหนิและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
สรา้งการยอมรบั สรา้งงานและรายไดใ้นพืน้ทีเ่พื่อลดปญัหาความขดัแยง้ (S2, W5)   

 
นิวเคลียร ์

        กลยุทธ ์5.4    นโยบายโรงไฟฟ้านิวเคลยีรต์อ้งอยู่บนพืน้ฐานของการยอมรบัในสงัคม (S1, W5, T5) 
กลยุทธ์ 5.5    พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นนิวเคลยีรอ์ย่างต่อเนื่องรองรบัตลาดในภูมภิาคและใน

ประเทศ หากมกีารพฒันาโรงไฟฟ้าในอนาคต (W4, O4) 
      

อปุสรรคหรอืภยัคกุคาม (Threats) 
T1:       การเตบิโตของตลาดเชือ้เพลงิคู่แขง่โดยเฉพาะก๊าซ

ธรรมชาต ิ

T2:     ขอ้ตกลงดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
และแนวโน้มราคาคารบ์อน (ถ่านหนิ) 

T3:      ทศิทางการพฒันาของโลกยงัไมช่ดัเจน 
(นิวเคลยีร)์ 



องคป์ระกอบและขัน้ตอนจดัท าแผนแม่บทฯ 

1.ก าหนดเป้าหมาย
และกรอบของแผน

แม่บทฯ (Key 
decision focus) 

2. วิเคราะหบ์ริบท
แวดล้อม ล าดบั

ความส าคญั ความไม่
แน่นอนและความ
เส่ียงในอนาคต 
(Environmental 

screening)  

3. วิเคราะหภ์าพ
อนาคตภายใต้

กระบวนการพฒันา
ภาพอนาคต 

(Scenario building) 

4. ฉายภาพอนาคต
เชิงปริมาณ และ
ประเมินผลกระทบ 
(Energy modeling) 

5. ก าหนดวิสยัทศัน์ 
กรอบยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ์ิ และทิศทางการ
พฒันารายสาขา 

(Vision and strategic 
direction) 

6. แนวทางการบูรณา
การณ์แผนฯ ผลลพัธ์

และกรอบเวลา 
(Integration 

Expected outcome 
and Time frame)    

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 



แนวคิดการพฒันาการบริหารจดัการภาครฐั 

 สรา้งความโปรง่ใสในกระบวนการตดัสนิใจในการจดัท าแผนฯ 

 ปรบับทบาท หน้าทีข่องหน่วยงานในสงักดั เพือ่ลดความซ ้าซอ้นและ
ชอ่งวา่งในการท างาน โดยมเีจา้ภาพหลกัเพยีงหน่ึงเดยีว 

 พฒันา “ศนูยข์อ้มลูพลงังานกลาง” เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูพลงังานอยา่ง
เป็นทางการของประเทศ และยงัเป็นหน่วยประสานดา้นขอ้มลูกบัภาค
สว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พฒันาแผนพลงังานของประเทศระยะยาว ซึง่ประกอบไปดว้ยเป้าหมาย
และแผนพฒันาในแต่ละดา้นใหม้คีวามเชื่อมโยงและสอดรบักนัโดยมี
กรอบเวลาการจดัท าแผนฯทีช่ดัเจนตามขอ้มลูทีม่กีารอพัเดต
สถานการณ์พลงังาน 
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แนวคิดการบรูณาการณ์แผนฯและความเช่ือมโยง 

43 

คณะกรรมการจดัท าแผน
พลงังานระยะยาว (สนพ.) 
- แผนแมบ่ทฯ  
- แผนอนุรกัษ์พลงังาน  
- แผนพลงังานทดแทน 
- แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้า 
- แผนจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ

คณะกรรมการติดตาม
สถานการณ์พลงังาน 
(สนย. / สนพ.) 
- แผนรองรบัสถานการณ์
ฉุกเฉนิ 
- แผนบรหิารจดัการกองทุน
และสต๊อกปิโตรเลยีม 1. 

กา
รจ

ดัท
 าแ

ผน
ฯ 

2. 
กา

รข
บัเ
คลื่

อน
แผ

นฯ
 

ประสิทธิภา
พพลงังาน 
(พพ.) 

RE + 
อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้อง 
(อุตฯ เกษตร ) 

การจดัหา
ไฟฟ้า+สายส่ง 
(กฟผ.) 

การจดัหา
กา๊ซ+ท่อส่ง 
(ปตท.) 

กลไกรองรบั
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 
(สนย.) 

3. 
กา

รป
ระ
เมิ
นแ

ละ
ปร

บัป
รงุ
แผ

น 

กองทุน
และสตอ๊ก
ปิโตรเลียม 
(ชธ.) 

คณะกรรมการพฒันา
กิจการพลงังาน (กกพ.) 
- การพฒันาโครงสรา้ง
กจิการและธุรกจิพลงังานใน
ระยะยาว 
- การพฒันารปูแบบธุรกจิ
พลงังานชุมชน 

โครงสร้าง
กิจการ 
(ธพ. / กกพ.) 
 

ธรุกิจ
พลงังาน
ชมุชน 
(สนย.) 

คณะกรรมการจดัท าแผน
พลงังานระยะยาว (สนพ.) 
 
ชดุเดียวกบัคณะกรรมการใน
ขัน้ตอนการจดัท าแผนฯ 
 

คณะกรรมการพฒันา
กิจการพลงังาน (สนพ.) 
 
ชดุเดียวกบัคณะกรรมการ
ในขัน้ตอนการจดัท าแผน 
 

ศนูย์
ข้อมูล
พลงังาน
กลาง 

(Short and 
Long term 
data and 
analysis) 

คณะกรรมการติดตาม
สถานการณ์พลงังาน 
(สนพ.) 
 
ชดุเดียวกบัคณะกรรมการ
ในขัน้ตอนการจดัท าแผน 

6. 
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