
สรุปผลการอบรมเชิงปฎบิัติการ 

การอบรมเชิงปฏบิัติงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของ สนพ. และบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องกับการวางแผนพลังงาน และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ การก าหนด

รูปแบบการวิเคราะห์และการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ จึงได้มีการก าหนดให้มีการอบรม

เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การมองภาพอนาคต (Foresight) ส าหรับการวางแผนพลังงานของประเทศ” ในระหว่าง

วันท่ี 9 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี กระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight) เป็นเค

เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการมองภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้ บนพื้นฐานของการระดมความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากภาคส่วนต่างๆ

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริหารและบุคคลากรใน 

สนพ. พลังงานจังหวัด ผู้แทนจากส านัก/กรม รวมถึงรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังมีผู้เช่ียวชาญ

และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มาร่วมในการจัดท าภาพอนาคตในครั้งนี้ 

การจัดท าภาพอนาคตพลังงานในครั้งนี้ได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม โดยได้ก าหนดประเด็นท่ีจะพัฒนาภาพ

อนาคตออกเป็น 4 หัวข้อประกอบไปด้วย 

1) ภาพอนาคตรูปแบบพลังงานของ “อาคารและบ้านอยู่อาศัย” ส าหรับประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

2) ภาพอนาคตรูปแบบพลังงานของ “อุตสาหกรรม” ส าหรับประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

3) ภาพอนาคตรูปแบบพลังงานของ “คมนาคมขนส่ง” ส าหรับประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

4) ภาพอนาคตรูปแบบพลังงานของ “ระบบไฟฟ้า” ส าหรับประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 

การพัฒนาภาพอนาคตโดยเริ่มจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคล่ือน (Drivers) ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบ

ต่อประเด็นพิจารณาในแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยขับเคล่ือนท่ีเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ STEEP (Social, 

Technology, Economics, Environment and Politics) จากนั้นผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มจะร่วมกันพิจารณา “ระดับ

ความส าคัญและผลกระทบ” และ “ความไม่แน่นอน” ของปัจจัยดังกล่าว เพื่อระบุถึงปัจจัยเส่ียง (Critical uncertainty) 

เพื่อน ามาใช้ในการฉายภาพอนาคตกรณีต่างๆ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มจะน าปัจจัยขับเคล่ือนในมิติต่างๆมา

เขียนเรื่องราว (Scenario story) เพื่อฉายภาพรายละเอียดของภาพอนาคตในแต่ละเรื่อง โดยในระหว่างการพัฒนาอนาคต

ได้มีการเปิดโอกาสให้มีการน าเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญและมีการแลกเปล่ียนมุมมองระหว่างกลุ่มเป็น

ระยะ  



 

ภาพอนาคตพลังงานของประเทศไทยท่ีได้จากผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่ม 

 

 ภาพรวมของภาพอนาคตพลังงานของประเทศไทยท่ีได้จากการสรุปผลลัพธ์แต่ละกลุ่ม แสดงดังรูปด้านบน และ

รายละเอียดของการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคล่ือน (Drivers) การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง (Critical uncertainty) และภาพอนาคต

ในแต่ละสาขาพลังงานท่ีได้จากการท างานในแต่ละกลุ่ม แสดงในรายละเอียด Presentation ของแต่ละกลุ่มต่อไป 

 

 Speed of change for digitalization and disruptive technologies
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