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บทคดัย่อ 
 ควำมมัน่คงพลงังำนเป็นประเด็นทำ้ทำยต่อประเทศต่ำงๆ ไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทย เน่ืองจำก
พลังงำนมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำประเทศท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ รวมทั้ งพลังงำนมี
ลกัษณะเฉพำะ เน่ืองจำกพลงังำนประเทศท่ีมีแหล่งพลงังำนนั้นมีจ ำนวนนอ้ย แต่ในขณะท่ีประเทศผูบ้ริโภค
นั้นมีจ ำนวนมำกและมีควำมตอ้งกำรเพิ่มมำกข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ี ประเทศไทยเม่ือแบ่งภำคส่วนท่ีบริโภคพลงังำน
แลว้ ภำคอุตสำหกรรมบริโภคพลงังำนมำกท่ีสุด และภำคอุตสำหกรรมเป็นภำคส่วนท่ีส ำคญัต่อกำรพฒันำ
ประเทศในทำงเศรษฐกิจ จึงท ำให้พลังงำนมีควำมส ำคัญในฐำนะปัจจัยกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิตใน

                                                            
* บทควำมวิจยัน้ีปรับปรุงจำกดุษฎีนิพนธ์ สำขำยุทธศำสตร์และควำมมัน่คง คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยั
บูรพำ โดยมี  ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธีรพงษ์ บวัหลำ้ เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ร้อยต ำรวจเอก             
ดร.วิเชียร ตนัศิริคงคล และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุรัตน์ อนนัธนำธร เป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม ซ่ึงดุษฎีนิพนธ์น้ีไดรั้บทุน
สนบัสนุนกำรจดัท ำจำกคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ 
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ภำคอุตสำหกรรม และเพื่อตอบสนองต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ พลงังำนจึงเปรียบเสมือนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ประเภทหน่ึง และเป็นประเด็นควำมมัน่คงจำกกำรมีแหล่งพลงังำนภำยในประเทศจ ำกดั ไม่เพียงพอ และ
พึ่งพำจำกต่ำงประเทศท่ีสะทอ้นถึงปัญหำควำมมัน่คงพลงังำนท่ีเกิดทั้งจำกปัจจยัภำยในประเทศและปัจจยั
ภำยนอกประเทศ ฉะนั้นประเทศไทยจึงตอ้งมีกำรวำงยุทธศำสตร์ นโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อกำรสนับสนุน
ควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศ 
 

ค าส าคญั: ควำมมัน่คง, ควำมมัน่คงพลงังำน, ภำคอุตสำหกรรมกบัควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศไทย 
 

Abstract 
 Energy security is a challenge for many countries not even Thailand. Since energy is associated 
with the development of countries related to economic development. Including specific energy, because it 
has energy limit source. But while the consumer country is growing and there is a growing demand. Most 
energy consuming industries sector and the industrial sector is an important of economic development in 
the country. Energy is important as a factor. It was a cost of production in industry and to respond to 
economic development. Energy is a kind of infrastructure. It is a matter of security because of insufficient 
domestic energy sources and relate with foreign countries. This reflects energy security issues arising both 
from domestic factors and external factors. Therefore, Thailand must have a strategy and appropriate 
policies to support the country's energy security. 
 

Keywords:  Security, Security Energy, Security Industrial Sector with Energy Security of Thailand 
 

บทน า 
 กำรใชพ้ลงังำนเป็นประเด็นส ำคญัของประเทศไทย และในช่วงท่ีผำ่นมำรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีประเทศ
ไทยน ำเขำ้ไดเ้พิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 80 จำกเดิมเฉล่ียบำร์เรลละ 24 ดอลลำร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนเกือบเฉล่ียบำร์เรลละ 
50 ดอลล่ำร์สหรัฐ และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเพิ่มสูงข้ึนอีก (พรำยพล คุม้ทรัพย,์ ม.ป.ป., ออนไลน์) แสดงถึง
ประเทศไทยตอ้งพึ่ งพำพลงังำนจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก โดยมีกำรน ำเขำ้พลงังำนเฉล่ียร้อยละ 70 ต่อ
พลังงำนท่ีใช้ภำยในประเทศ และภำคส่วนท่ีบริโภคพลังงำนมำกท่ีสุดเกือบร้อยละ 37 คือ ภำคส่วน
อุตสำหกรรม ซ่ึงภำคส่วนดงักล่ำวมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ เน่ืองจำกภำคส่วนอุตสำหกรรม
ก่อให้เกิดกำรจำ้งงำน รวมทั้งมีผลต่อกำรเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Growth Domestic 
product) ท่ีเฉล่ียโตปีละร้อยละ 3 และภำคส่วนอุตสำหกรรมมีส่วนท ำให้โตเกือบร้อยละ 1 หรือคิดเป็นหน่ึง
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ในสำมส่วนของผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2560) 
 นอกจำกน้ี ประเทศไทยมีควำมตอ้งกำรพลงังำนท่ีเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง อนัมีนยัต่อภำระงบประมำณใน
กำรน ำเข้ำพลังงำนถึงปีละประมำณ 562,478 ล้ำนบำท ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560 (สถำนกำรณ์พลังงำน, ม.ป.ป., 
ออนไลน์) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในกำรผลิต ประกอบกบัควำมผนัผวนของรำคำพลงังำนจึงท ำใหป้ระเทศไทยน ำเขำ้
พลงังำน โดยและกระทบกบัตน้ทุนกำรผลิตท่ีเพิ่มมำกข้ึนในภำคอุตสำหกรรมของประเทศ และประเทศไทย
มีกำรกระจุกตวัของกำรใชเ้ช้ือเพลิงก็คือ ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนถึงสองในสำมของกำรผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด
ของประเทศ ในขณะท่ีแหล่งทรัพยำกรก๊ำซธรรมชำติของไทยเร่ิมลดลงอยำ่งรวดเร็ว (International Energy 
Agency, 2016) 
 แมจ้ะมีกำรพฒันำเทคโนโลยีดำ้นพลงังำน รวมทั้งกำรแสวงหำกำรใชพ้ลงังำนทำงเลือก แต่ยงั     
ไม่มีพลังงำนชนิดใหม่ข้ึนมำใช้แทนน ้ ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพพอ หรือแม้แต่กำรหวนกลับไปใช้
พลงังำนธรรมชำติอ่ืน เช่น พลงังำนแสงอำทิตย ์พลงังำนน ้ำ พลงังำนลม เป็นตน้ และเพื่อกำรรักษำระดบักำร
ขยำยตวัทำงเศรษฐกิจท่ีตอ้งรักษำเสถียรภำพจ ำเป็นตอ้งสร้ำงควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศให้เกิดข้ึน 
(ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2560) 
 อย่ำงไรก็ตำม ภำคอุตสำหกรรมเป็นภำคส่วนท่ีส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ และ
เป็นภำคส่วนท่ีบริโภคพลงังำนมำก ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ ดงันั้น พลงังำนจึงเป็นส่วนส ำคญัต่อกำรขบัเคล่ือน
กำรพฒันำเศรษฐกิจด้วย และจำกกำรศึกษำด้ำนพลงังำนและกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศทีผ่ำนมำ     
ส่วนใหญ่เนน้กำรน ำเสนอประเด็นเร่ืองนโยบำยพลงังำนในภำพรวม ยทุธศำสตร์ดำ้นพลงังำนท่ีมุ่งเนน้กำร
จดัหำพลงังำนให้เพียงพอ และกำรส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังำน และกำรส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทน ซ่ึงยงั
ไม่สำมำรถตอบสนองต่อสถำนกำรณ์กำรใชพ้ลงังำนตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไดเ้ท่ำท่ีควร รวมทั้งยงัขำด
งำนกำรศึกษำพลงังำนในบริบทของควำมมัน่คง ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำพลงังำนในมิติของควำมมัน่คง     
โดยก ำหนดกรอบกำรศึกษำเฉพำะในภำคอุตสำหกรรม  
 จำกกำรศึกษำของผูว้ิจยัเร่ือง “ควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศไทย : ภำคอุตสำหกรรม” นั้ น        
ไดน้ ำมำปรับเป็นบทควำมวิจยัน้ี เพื่อน ำเสนอในบริบทดำ้นควำมมัน่คง โดยบทควำมน้ีจะเสนอขอ้ถกเถียง
ต่อกำรพัฒนำประเทศจำกกำรศึกษำยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงพลังงำนของประเทศไทยผ่ำนบริบทของ
ภำคอุตสำหกรรม ดงัจะกล่ำวรำยละเอียดต่อไป 
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วธีิการศึกษา 
 กำรศึกษำเร่ืองควำมมั่นคงด้ำนพลงังำนของไทยในพื้นท่ีภำคอุตสำหกรรมน้ี เป็นกำรศึกษำ        
โดยกระบวนวิธีกำรวิจยั (Methodology) แบบกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใชเ้คร่ืองมือ
ในกำรศึกษำสองรูปแบบดงัน้ี 
 1) กำรศึกษำจำกเอกสำร 
 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษำ วิเครำะห์ ตีควำมจำกเอกสำรโดยกำรทบทวนแนวควำมคิด 
ทฤษฎี วรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยศึกษำ วิเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม งำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมมัน่คง ควำมมัน่คงพลงังำน ยทุธศำสตร์ ยทุธศำสตร์ควำมมัน่คงพลงังำน นโยบำยพลงังำน
ของประเทศไทย นโยบำยพลงังำนของต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์พลงังำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
เอกสำรทำงรำชกำร ขอ้มูลสำรสนเทศจำกเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพลงังำนของประเทศไทย และพลงังำนของ
ต่ำงประเทศ  

 2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
 ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในกำรศึกษำประกอบกบักำรศึกษำจำกเอกสำรดว้ยกำรสัมภำษณ์หน่วยงำน 
องคก์ร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีไดจ้ำกกำรทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
  2.1) หน่วยงำนภำครำชกำร และรัฐวิสำหกิจ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกระทรวงพลงังำน ผูแ้ทน
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ  
  2.2) หน่วยงำนภำคเอกชน  เป็นผู ้แทนภำคเอกชนในฐำนะผูผ้ลิต ผูจ้ ัดหำพลังงำน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ผูแ้ทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนบริษทั ปตท. จ ำกดั มหำชน ผูแ้ทน
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
  2.3) บุคคล เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกำรศึกษำและสังเกตกำรณ์พลังงำนของประเทศ 
ประกอบดว้ย นักวิชำกำรท่ีศึกษำดำ้นควำมมัน่คงพลงังำน หรือนักวิชำกำรและผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัพลงังำน
โดยแบบสมัภำษณ์น้ีเป็นแบบสมัภำษณ์แบบโครงสร้ำง แบ่งออกเป็นส่ีตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ค ำถำมทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 สถำนกำรณ์ทัว่ไปของพลงังำน 
 ตอนท่ี 3 ยทุธศำสตร์และควำมมัน่คงดำ้นพลงังำน 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและเพื่อควำมเขำ้ใจท่ีชดัเจนและไม่สับสนในงำนวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัจะ
ใหค้วำมหมำยของพลงังำนในงำนวิจยัน้ี หมำยถึง น ้ ำมนัเช้ือเพลิง และก๊ำซธรรมชำติ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตระยะเวลำกำรวิจยัน้ี ท ำกำรศึกษำตั้งแต่กำรเร่ิมก่อตั้งกระทรวงพลงังำน พ.ศ. 2545 จนถึง
ปี พ.ศ. 2561 
 

ผลการศึกษา 
 พลงังานกบัปัญหาความมั่นคง 

 จำกกำรศึกษำของผูว้ิจัยพบว่ำ ควำมมัน่คงเป็นมโนทัศน์ (Concept) ท่ีว่ำด้วยเร่ือง ควำมอยู่รอด
ปลอดภยั ควำมอยูดี่กินดี และกำรปรำศจำกภยัคุกคำมต่ำงๆ และควำมมัน่คงนั้นมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมกำล 
ซ่ึงเดิมทีรัฐค ำนึงถึงควำมมัน่คงเฉพำะในรูปแบบกำรคุกคำมระหว่ำงรัฐจำกสงครำม กำรล่วงล ้ำอธิปไตยและ
บูรณภำพแห่งดินแดน  แต่ประเด็นดงักล่ำวไดผ้อ่นคลำยลงจำกกำรล่มสลำยของสงครำมเยน็ ท ำให้รัฐแต่รัฐได้
ขยำยฐำนควำมคิดควำมมัน่คงออกไปจำกเดิม กล่ำวคือ มีปัจจยัอ่ืนท่ีส ำคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกำรปลอดจำก
สงครำมและกำรล่วงล ้ ำอธิปไตย (Waever, 2011) แต่หำกเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนมำชำ้นำน เพียงแต่รัฐไม่ไดใ้ห้
ควำมส ำคญั เช่น ปัญหำเศรษฐกิจ ปัญหำดำ้นพลงังำน ปัญหำเสถียรภำพทำงกำรเมือง ปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ปัญหำ
ควำมไม่เท่ำเทียมของกำรพฒันำและกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรของรัฐ เป็นตน้ ปัญหำเหล่ำน้ีไม่สำมำรถจดัหมวดหมู่
ไดช้ดัเจนมำกนกั แต่โดยรวมแลว้เป็นปัญหำท่ีกระทบต่อควำมอยูร่อดของรัฐ รวมทั้งอ ำนำจรัฐเช่นกนั 

 ดงันั้น ปัญหำควำมมัน่คงจึงเกิดจำกผลกระทบท่ีหลำกหลำย และกำรจะรักษำควำมมัน่คงจึงข้ึนอยู่
กบัขีดควำมสำมำรถของรัฐ โดยกำรท ำให้ปรำศจำกภยัคุกคำมทั้งมิติเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ดว้ยกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย (Ends) วิธีกำร (Ways) และเคร่ืองมือ (Means) เพื่อรักษำผลประโยชน์แห่งชำติไว ้(Waever, 
2011) ดว้ยกำรใชเ้คร่ืองมือทุกอยำ่งของรัฐทั้งกำรเมือง นโยบำย กำรทหำร ฯ (Heywood, 2013) และควำมมัน่คง
จึงเป็นคุณค่ำท่ีรัฐพึงมีตำมขีดควำมสำมำรถของรัฐ ซ่ึงแต่ละรัฐมีไม่เท่ำกนั และผลประโยชน์แห่งชำติจึงถูกตี
รำคำเท่ำกบัควำมมัน่คง (ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, 2014) รวมทั้ง ควำมมัน่คงน้ีจะเช่ือมโยงทั้งรัฐและองคก์รไม่ใช่
รัฐภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ เน่ืองจำกปัญหำท่ีกระทบควำมมั่นคงภำยในประเทศหน่ึงๆ นั้ น            
ไม่สำมำรถแกปั้ญหำไดเ้องเพียงล ำพงั กล่ำวคือ ควำมมัน่คงนั้นมีลกัษณะขำ้มรัฐ และมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยฝ่ำย 
(Heywood, 2013)  ทั้งองคก์รภำครัฐ และภำคเอกชน และภำคประชำสังคมอ่ืนๆ 
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 จำกควำมขำ้งตน้ ควำมมัน่คงจึงเช่ือมโยงกบักำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของรัฐ เพื่อกำรรักษำควำมอยู่
รอดปลอดภยัของรัฐ จำกกำรรักษำผลประโยชน์แห่งชำติ (Czywiliis, Nita, Sobanski, 2012) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ส ำนกัคิดสจันิยมท่ีกล่ำววำ่ ผลประโยชน์แห่งชำติกคื็อ ควำมมัน่คง แต่ควำมมัน่คงในท่ีน้ีไดมี้กำรตีควำมใหม่ว่ำ 
มีหลำกหลำยมิติตำมท่ีกล่ำวมำ 

 อยำ่งไรก็ตำม ควำมมัน่คงเป็นมโนทศัน์ส ำคญัเม่ือเปล่ียนจำกควำมมัน่คงแบบเดิมหรือควำมมัน่คง
เก่ำ (Traditional Security) มำเป็นควำมมัน่คงแบบใหม่หรือควำมมัน่คงไม่ตำมแบบ (Non Traditional Security) 
(นเรศน์ วงศสุ์วรรณ, พนัเอก, 2553) โดยเฉพำะควำมมัน่คงดำ้นเศรษฐกิจ เน่ืองจำกในปัจจุบนักำรแข่งขนัและ
ปัญหำภยัคุกคำมท่ีกระทบควำมมัน่คงของรัฐ ซ่ึงก็คือควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจอนัเป็นปัญหำควำมมัน่คงท่ีทุก
รัฐให้ควำมส ำคญั  เน่ืองจำกควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจเป็นควำมมัน่คงท่ีสร้ำงศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำร
พฒันำประเทศใหมี้ควำมอยูดี่กินดี และมีฐำนะศกัด์ิศรีในสงัคมระหวำ่งประเทศ (สุรชำติ บ ำรุงสุข, 2554) 

 ทั้ งน้ี ควำมมั่นคงพลังงำนเป็นควำมมั่นคงท่ีทับซ้อน/ เช่ือมโยง/ คำบเก่ียวกับควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ เน่ืองจำกพลงังำนเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนกนัและกนั และกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำควำมมัน่คง
พลงังำนในภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย เน่ืองจำกภำคอุตสำหกรรมเป็นภำคส่วนท่ีบริโภคพลงังำน        
มำกท่ีสุด และเป็นภำคส่วนส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ  และเพื่อให้เห็นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมมัน่คง
พลงังำนและควำมมัน่คงเศรษฐกิจสำมำรถอธิบำยโดยภำพต่อไป 

 
 
 
 
 

ควำมมัน่คง
พลงังำน

ควำมมัน่
เศรษฐกิจ

ควำมมัน่คง
แห่งชำติ
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 แผนภำพน้ีแสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมทบัซ้อนและต่ำงเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั และ
กล่ำวโดยสรุป ควำมมัน่คงพลงังำนเป็นเร่ืองท่ีอยูภ่ำยใตก้รอบควำมคิดเชิงเศรษฐกิจและเป็นส่วนหน่ึงท่ีกระทบ
กบัควำมมัน่คงแห่งชำติ หรือควำมมัน่คงของรัฐ เน่ืองจำกประเดน็พลงังำนกระทบกบัคุณภำพชีวิต โดยพลงังำน
นบัเป็นตน้ทุนทำงเศรษฐกิจทั้งในกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย และกำรซ้ือ หรือท่ีเรียกว่ำสภำวะงูกินหำงแบบท่ีต่ำง
พวัพนั และกระทบกนั  
 สภาพปัญหาความมัน่คงพลงังานในประเทศไทย 
 จำกกำรศึกษำของผูว้ิจยัสำมำรถสรุปสภำพปัญหำของควำมมัน่คงพลงังำนภำยในประเทศไทยแบ่ง
ออกเป็นปัญหำจำกปัจจยัภำยในประเทศ และปัญหำจำกภำยนอกประเทศ ดงัตำรำงต่อไป 
 
ตารางที่ 1 ปัญหำควำมมัน่คงพลงังำนจำกปัจจยัภำยใน 
 

สภาพปัญหา สาเหตุ 
ปัญหำเชิงนโยบำย - นโยบำยพลงังำนขำดควำมต่อเน่ืองจำกปัญหำกำรเปล่ียนแปลงรัฐบำล

บ่อย 
- นโยบำยพลงังำนตอบสนองผลประโยชน์เฉพำะกลุ่ม 
- นโยบำยพลงังำนไม่สำมำรถน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง เน่ืองจำกเก่ียวขอ้งกบั
หลำยภำคส่วน  
- นโยบำยดำ้นพลงังำนท่ีพึ่งพำต่ำงประเทศเกินไป 
- นโยบำยดำ้นพลงังำนเป็นนโยบำยท่ีสนบัสนุนเฉพำะผูผ้ลิตและจ ำหน่ำย
พลงังำนรำยใหญ่ 
- นโยบำยเก่ียวกบัสมัปทำนพลงังำนภำยในประเทศยงัไม่ชดัเจน 

ปัญหำในทำงปฏิบติั - มีกำรทบัซอ้นดำ้นบทบำทในหน่วยงำนหลกัดำ้นพลงังำนในฐำนะผูแ้ทน
ภำครัฐและภำคเอกชนท่ีแสวงหำก ำไร 
- กำรพึ่งพำพลงังำนน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเกือบร้อยละ 70  
- มีแหล่งทรัพยำกรจ ำกดั 
- ไม่มีกำรส ำรองพลงังำนอยำ่งเป็นระบบ 
- กำรสร้ำงกำรรับรู้ท่ีไม่ครอบคลุมของหน่วยงำนภำครัฐเก่ียวกบัพลงังำน 
โดยเฉพำะเร่ือง ควำมมัน่คงพลงังำน 
- หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังำนมีหลำยภำคส่วน และยงัคงมีบทบำท
ทบัซอ้นและทิศทำงไม่ไดบู้รณำกำรกนั 
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สภาพปัญหา สาเหตุ 
- ระบบภำษีดำ้นพลงังำนซบัซอ้น และไม่เอ้ือต่อกำรพฒันำ 
- โครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นพลงังำนไม่ตอบสนองภำคอุตสำหกรรมเท่ำท่ีควร 
- กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเนน้กำรใชพ้ลงังำนมำก ยงัไม่พฒันำไปสู่
อุตสำหกรรมนวตักรรม 

ปัญหำแทรกซอ้น  - เทคโนโลยลีำ้สมยั และไม่ไดมี้กำรพฒันำ 
- กำรเขำ้ถึงแหล่งพลงังำนท่ีจ ำกดัจำกงบประมำณ และอ ำนำจกำรต่อรอง 
- ตลำดพลงังำนเป็นตลำดเฉพำะกลุ่ม 
- ผูบ้ริโภคไม่มีควำมรอบรู้หรือขอ้มูลเพียงพอ 
- มลภำวะจำกกำรบริโภคพลงังำน 
- มลภำวะจำกกระบวนกำรผลิต 
- ตน้ทุนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกบัพลงังำนมำจำกตน้ทุน    
กำรขนส่งสูง 
- ระบบขนส่งพลงังำนยงัไม่ครอบคลุมถึงแหล่งผูบ้ริโภค และยงักระจุกตวั
เฉพำะชำยฝ่ังตะวนัออก 
- มลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิต กำรขนส่งและกำรบริโภค
พลงังำน 
- กำรส ำรวจ ขดุเจำะพลงังำนยงัไม่มีประสิทธิภำพเน่ืองจำกปัญหำทำง
กฎหมำย 

ที่มา : สังเครำะห์โดยผูว้ิจยั 
 
ตารางที่ 2 ปัญหำควำมมัน่คงพลงังำนจำกปัจจยัภำยนอก 
 

สภาพปัญหา สาเหตุ 
อุปสงคแ์ละอุปทำนท่ีไม่
สอดคลอ้งกนั 

- เน่ืองจำกจ ำนวนทรัพยำกรพลงังำนท่ีมีจ ำกดัทั้งปริมำณและแหล่งท่ีมี
ทรัพยำกรพลงังำนกระจุกตวั  
- มีผูบ้ริโภคมีเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมำณกำรผลิตและรำคำ
พลงังำน 

ปัจจยักำรผลิต - พลงังำนเป็นตน้ทุนกำรผลิต 
- พลงังำนมีค่ำใชจ่้ำยหรือมูลค่ำต่อหน่วยต่ำงกนัข้ึนอยูก่บับริบทของ      
แต่ละประเทศ เช่น ระบบภำษี กำรมีแหล่งทรัพยำกร และมีผูใ้ชจ้  ำนวน
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สภาพปัญหา สาเหตุ 
นอ้ยรำย เป็นตน้ 

ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ - ควำมมัน่คงพลงังำนทบัซอ้นกบัควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ เน่ืองจำกมี
ผลกระทบต่อกนัและกนั เพรำะพลงังำนเก่ียวขอ้งกบัควำมน่ำเช่ือถือทำง
เศรษฐกิจ 
- มีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
- เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อกำรพฒันำประเทศ เหมือนกบัระบบคมนำคม
ขนส่ง หรือระบบกำรเงินกำรธนำคำร 

กลไกรำคำ - รำคำพลงังำนเป็นระบบตลำดปิด เน่ืองจำกกำรข้ึนลงของรำคำพลงังำน
มีปัจจยัแทรกซอ้นอ่ืนท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น สภำวะควำมขดัแยง้ใน
ประเทศผูผ้ลิต  
- กำรแทรกแซงตลำดพลงังำนของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล 
- กำรจ ำกดัโควตำกำรผลิต 
- รำคำพลงังำนใชร้ะบบกำรอำ้งอิงรำคำตลำดหลกัของโลก  
- สภำวะสงครำม 
- ภยัพิบติั 

เทคโนโลย ี - กำรผกูขำดเทคโนโลยขีองบรรษทัขนำดใหญ่ดำ้นน ้ำมนั ท่ีมีผลต่อกำร
ส ำรวจ ขดุเจำะ และผลิตน ้ำมนัในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
- กำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงพลงังำนท่ีกระทบต่อกำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยดีำ้น
พลงังำน 

ส่ิงแวดลอ้ม - มลภำวะจำกกำรเผำไหม ้
- สำรตกคำ้งจำกกำรขดุเจำะทั้งในทะเล พื้นดิน 

สินคำ้ - พลงังำนมีผลต่อระบบกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
- พลงังำนเป็นสินคำ้ส่งออกท่ีผูผ้ลิตเป็นคนก ำหนดรำคำ เง่ือนไขได้
มำกกวำ่สินคำ้ทัว่ไป 

ที่มา : สังเครำะห์โดยผูว้ิจยั 
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 จำกตำรำงข้ำงต้นวิ เครำะห์ได้ว่ำ ควำมมั่นคงพลังงำนของประเทศไทย โดยเฉพำะใน
ภำคอุตสำหกรรมข้ึนอยู่กับทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก และเป็นปัจจยัท่ีไม่สำมำรถควบคุมหรือ
จัดกำรได้เพียงล ำพังเฉพำะภำยในประเทศ  ทั้ งอุปสงค์ อุปทำน เทคโนโลยี กลไกกำรก ำหนดรำคำ 
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบำยภำยในประเทศกลุ่มผลประโยชน์ดำ้นพลงังำน และกำรน ำเขำ้และพึ่งพำพลงังำนจำก
ต่ำงประเทศเป็นหลกั 

 นอกจำกน้ี ส่ิงท่ีส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศดำ้นเศรษฐกิจ ในประเด็นดำ้นปัจจยัและตน้ทุนกำร
ผลิตท่ีภำคส่วนอุตสำหกรรมพิจำรณำวำ่ ตน้ทุนต่อหน่วยพลงังำนในกำรผลิตนั้นมีควำมผนัแปรตั้งแต่ร้อยละ 
5 จนกระทัง่ถึงเกือบร้อยละ 50 แลว้แต่ประเภทกำรผลิต (ผูแ้ทนผูบ้ริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 
2560, สัมภำษณ์) ซ่ึงส่งผลเสียต่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจเน่ืองจำกกำรแบกรับภำระตน้ทุนพลงังำนท่ีสูง     
เม่ือเทียบกบัประเทศใกลเ้คียงเช่น มำเลเซีย และสิงคโปร์ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ำกว่ำ ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของประเทศ
ไทยต่อกำรพฒันำประเทศในเชิงเปรียบเทียบ 

 เพื่อใหเ้ห็นภำพยทุธศำสตร์ดำ้นพลงังำนแบบไล่เรียงล ำดบัและชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัพบวำ่ มีตน้เคำ้มำ
ตั้งแต่ภำยในรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยแผนกำรปฏิรูปจนกระทัง่ลงมำถึงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติดงัน้ี 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 ได้ก ำหนดไวใ้นหมวดแนวนโยบำย
พื้นฐำนแห่งรัฐ มำตรำ 72 ควำมวำ่ 

 “รัฐพึงด ำเนินกำรเกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพยำกรน ำ้ และพลังงำน และใน  (5) ในหมวดดังกล่ำวก ำหนด
ว่ำ “ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ รวมท้ังพัฒนำและสนับสนุนให้มีกำรผลิต
และกำรใช้พลงังำนทำงเลือกเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนอย่ำงยัง่ยืน”  

 ซ่ึงกฎหมำยรัฐธรรมนูญฯ ไดท้  ำให้เกิดยทุธศำสตร์อยำ่งเป็นรูปธรรมมำกข้ึนเพื่อกำรน ำไปปฏิบติั 
ดงัจะเห็นจำกกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ชำติเพื่อลอ้กบัรัฐธรรมนูญ ดงัท่ี พ.ศ. 2559 ไดจ้ดัท ำยทุธศำสตร์ชำติ
ในระยะ 20 ปีเพื่อกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำประเทศสู่ควำมมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ซ่ึงแบ่งเป็นสองระยะคือ 
ระยะแรก พ.ศ. 2559 - 2560 และระยะท่ีสอง ตั้งแต่ปี  เป็นตน้ไป ซ่ึงจะเป็นแผนแม่บทหลกัในกำรก ำหนด
นโยบำย และแผนต่ำงๆ เพื่อกำรพฒันำประเทศ กำรบริหำรรำชกำร กำรจดัสรรงบประมำณ และกำรจดัสรร
ทรัพยำกร รวมทั้ งเป็นแนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำของภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ควำมมั่นคง มั่งคัง่ และยัง่ยืนของประเทศ (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2559) จำกยุทธศำสตร์
ระดบัชำติน้ีไดน้ ำไปสู่ยุทธศำสตร์ระดบัรองลงมำคือ แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 
และภำยในแผนดังกล่ำวได้ก ำหนดให้พลงังำนเป็นยุทธศำสตร์ส ำคญัต่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12, 2560) ดงัรำยละเอียดต่อไป 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  โดยกำรพฒันำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ (Means)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน และส่งเสริมกำรใช ้พลงังำน
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ทดแทนและพลงังำนสะอำด ตลอดจนขยำยโอกำสทำงธุรกิจในภูมิภำคอำเซียน(Ways)  อนัมีเป้ำหมำยเพื่อ
กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม เพื่อลดควำมเขม้กำรใช้พลงังำน และลด
ตน้ทุน(Ends)  (แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12, 2560) 

ยทุธศำสตร์ท่ี 9 เพิ่มศกัยภำพกำรผลิตพลงังำนทดแทนในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำงและตอนล่ำง (Ends) โดยกำรใชเ้คร่ืองมือ (Means) เพิ่มศกัยภำพกำรผลิตพลงังำนทดแทนโดยให้
ควำมส ำคญักบัควำมสมดุลระหว่ำงพืชอำหำรและ พืชพลงังำน ดว้ยวิธีกำร (Ways) ส่งเสริมให้เกษตรกร     
ปลูกพืชพลงังำนในพื้นท่ีท่ีเหมำะสม ส่งเสริมกำรผลิตพลงังำนทดแทน ดว้ยเทคโนโลยีท่ีใชง้ำนไดง่้ำยจำก
พลงังำนแสงอำทิตย ์พลงังำนลม พลงังำนชีวภำพและชีวมวล ทั้งในภำค กำรผลิต ชุมชนและทอ้งถ่ินให ้    
มำกข้ึน (แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12, 2560) 

 จำกแผนกำรพฒันำฯ ดงักล่ำว หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนของ
ประเทศมีท่ำทีสนับสนุนยุทธศำสตร์ท่ี 7 ในแผนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำน เน่ืองจำกแผน
ดงักล่ำว เป็นแผนท่ีน่ำจะไปในแนวทำงเดียวกนักบัยทุธศำสตร์ของบริษทัพลงังำนรำยใหญ่ เพรำะกำรผลดั
ดันพลงังำนเพื่อกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนธุรกิจทั้ งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นไปในทิศทำง
เดียวกบัควำมตอ้งกำรท่ีบริษทัฯ ดงักล่ำวขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน มำกว่ำกำรส่งเสริมธุรกิจ
พลงังำนทดแทนภำยในประเทศตำมยทุธศำสตร์ท่ี 9 ซ่ึงมีปัญหำเร่ืองผลตอบแทนดำ้นธุรกิจท่ีไม่ตอบสนอง
ผลก ำไรมำกนกั รวมทั้งธุรกิจพลงังำนทดแทนยงัตอ้งพึ่งเทคโนโลยแีละกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเป็นหลกั 

 ส่วนต่อมำจำกกำรศึกษำควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศไทยพบว่ำ ประเทศไทยมียุทธศำสตร์
และนโยบำยดำ้นพลงังำนสรุปไดด้งัน้ี 
 ยุทธศำสตร์พลงังำนของประเทศก็ประกอบด้วยยุทธศำสตร์กำรจดัหำพลงังำน พฒันำแหล่ง
พลงังำน และส่งเสริมกำรผลิตพลงังำน ส่วนในระดบัยอ่ยจะเป็นกำรก ำกบัดูแล รวมทั้งกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
(ผูบ้ริหำรผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนของประเทศ, 2560, สัมภำษณ์) จำกยทุธศำสตร์ระดบัชำติน ำมำสู่แผน
พลงังำนของประเทศดงัน้ี 
 1. แผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan: PDP) เป็นแผนแม่บทใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ และกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำในระยะยำว 15-20 ปี 
 2. แผนอนุรักษพ์ลงังำน พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) 
 3. แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015) 
 4. แผนบริหำรจดักำรน ้ำมนัเช้ือเพลิง มีระยะยำว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2579  
 5. แผนก๊ำซธรรมชำติ (ผูบ้ริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560, สัมภำษณ์) 
 จำกกำรศึกษำผูว้ิจัยพบว่ำ ยุทธศำสตร์และแผนงำนท่ีกล่ำวมำมีกำรด ำเนินกำรในระดับหน่ึง
เท่ำนั้น เน่ืองจำกในทำงปฏิบติัแลว้ เม่ือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแปลงยทุธศำสตร์มำสู่ระดบันโยบำยแลว้ไม่ได้
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ค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ท่ีตั้งไวเ้ท่ำท่ีควร แต่เปล่ียนแปลงนโยบำยตำมกลุ่มผลประโยชน์ดำ้นพลงังำนท่ีเอ้ือต่อ
ภำคธุรกิจส่วนนอ้ย  
 ดงัท่ีผูแ้ทนภำคอุตสำหกรรมกล่ำวว่ำ กำรส ำรองพลงังำนส ำหรับภำคกำรผลิตไม่มีเป็นระบบหรือ
แน่นอนเป็นเพียงแต่กำรซ้ือมำผลิตวนัต่อวนั ไม่ไดมี้กำรส ำรองแต่อย่ำงใด และกำรส ำรองพลงังำนนั้นจะ
เป็นเร่ืองของหน่วยงำนภำครัฐ แต่ในมุมมองภำคผูบ้ริโภครำยใหญ่หำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินกระทบกบัภำค
กำรผลิตจนหยดุชะงกัได ้(ผูบ้ริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560, สัมภำษณ์) 
 อีกทั้ง ภำควิชำกำรวิจำรณ์ยุทธศำสตร์พลงังำนของประเทศไทยว่ำ มียุทธศำสตร์ท่ีเอ้ือต่อกำร
พฒันำเชิงธุรกิจของบริษทัผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนรำยใหญ่ของประเทศมำกกว่ำ อำจจะตอ้งมีกำรปรับ
ยทุธศำสตร์ดำ้นพลงังำนใหม่ โดยเนน้ใหห้น่วยงำนดำ้นควำมมัน่คงเลง็เห็นปัญหำพลงังำนมำกข้ึน 
 ส่วนในภำพรวมแล้วไม่ได้ตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรมโดยรวมทั้ งประเทศ           
ซ่ึงกระทบกบักำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นพลงังำน อีกทั้งแผนดำ้น
พลงังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊ำซธรรมชำติแมจ้ะมีกำรส ำรวจ และจดัหำจำกแหล่งภำยในประเทศ แต่ไม่เพียงพอ
และควำมเป็นจริงต้องพึ่ งพำก๊ำซธรรมชำติจำกต่ำงประเทศเกินร้อยละ 50 กล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรฝำก           
ควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนไวก้ับภำยนอกประเทศท่ีสุมเส่ียงต่อกำรหยุดชะงกัได้ หำกเกิดปัญหำในแหล่ง
พลงังำนนั้น 
 นอกจำกน้ี นโยบำยดำ้นพลงังำนของประเทศไทยนบัตั้งแต่กำรก่อตั้งกระทรวงพลงังำนสรุปและ
วิเครำะห์ไดด้งัตำรำงต่อไป 
 
ตารางที่ 3 สรุปนโยบำยดำ้นพลงังำนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2560 
 

 

ปี พ.ศ. นโยบาย ผู้วจัิยวเิคราะห์ 

2544-2548 1. ลดกำรพึ่งพำพลงังำนจำกต่ำงประเทศ    
โดยใชพ้ลงังำนแบบผสมผสำน 
2.  ก๊ำซธรรมชำติเป็นแหล่งพลงังำนหลกั 
3. กำรตรึงรำคำน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ 
โดยใชม้ำตรกำรทำงกำรเงินกำรคลงั 

ใชน้โยบำยกำรเงินกำรคลงัในกำร
รักษำควำมผนัผวนของรำคำพลงังำน 

2549-2551 1. ใชพ้ลงังำนร่วมกบัประเทศเพื่อนบำ้น 
2. ส ำรวจ และจดัหำพลงังำนภำยในประเทศ 
3. ส่งเสริมใหใ้ชพ้ลงังำนทำงเลือก 

มีกำรแยกงำนนโยบำยออกจำกงำน
ก ำกบัดูแล (เกิด พรบ. คณะกรรมกำร
ก ำกบักิจกำรพลงังำน) 
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ปี พ.ศ. นโยบาย ผู้วจัิยวเิคราะห์ 

ม.ค. 2551-ก.ย. 2551 1. ระบุในนโยบำยพลงังำนประเดน็เร่ือง
ควำมมัน่คงพลงังำนวำ่ จะจดัหำพลงังำนให้
เพียงพอ 
2. ส ำรวจและจดัหำแหล่งพลงังำน
ภำยในประเทศ 
3. ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศดำ้น
พลงังำนเพื่อกำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน 
4. กำรตรึงรำคำพลงังำน 
5. เตรียมควำมพร้อมในกำรพฒันำพลงังำน
ทำงเลือก 
6. ผลิตและใชพ้ลงังำนโดยค ำนึงถึง
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีประเดน็ส่ิงแวดลอ้มในนโยบำย 

ก.ย. 2551-ธ.ค. 2551 1. พึ่งพำตนเองดำ้นพลงังำน โดยกำรเร่งรัด
ส ำรวจ จดัหำแหล่งพลงังำน 
2. ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศดำ้น 
3. กำรตรึงรำคำพลงังำน 
4. วำงแผนกำรผลิตไฟฟ้ำใหเ้หมำะสมกบั
ภำวะเศรษฐกิจ 
5. พฒันำพลงังำนทำงเลือกเพื่อลดปัญหำ
มลพิษ 

*ขอ้สงัเกต คลำ้ยคลึงกบัรัฐบำลชุดท่ี
แลว้เน่ืองจำกสงักดัพรรคกำรเมือง
เดียวกนั 

ธ.ค. 2551-2554 1. กำรตรึงรำคำพลงังำน 
2. สนบัสนุนกำรใชพ้ลงังำนทดแทน 
3. วำงแผนพฒันำไฟฟ้ำเพื่อกำรกระจำยชนิด
เช้ือเพลิง และลดตน้ทุน 
4. ชะลอกำรลงทุนดำ้นกำรจดัหำพลงังำน
ของประเทศ 
5. ก ำหนดแผนกำรผลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็เป็น
วำระแห่งชำติ 

ตอ้งกำรเปล่ียนสดัส่วนชนิดของกำร
บริโภคพลงังำนโดยเฉพำะกำรผลิต
ไฟฟ้ำ 
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ท่ีมำ : สังเครำะห์โดยผูว้ิจยั 
 

ทั้งน้ี ประเดน็นโยบำยดำ้นพลงังำนแต่ละรัฐบำลท่ีมีลกัษณะร่วมกนัดงัน้ี 
 1) ส่งเสริมกำรประหยดัพลงังำน 
 2) กำรพฒันำ ส ำรวจและจดัหำพลงังำนภำยในประเทศใหเ้พียงพอ  
 3) กำรก ำกบัรำคำพลงังำนใหมี้ควำมเหมำะสมและมีเสถียรภำพ 
 4)  กำรส่งเสริมกำรวิจยั พฒันำ และใชพ้ลงังำนทดแทนเพิ่มข้ึน 
 5)  สนบัสนุนใหร่้วมมือดำ้นพลงังำนกบัประเทศเพื่อนบำ้นและพื้นท่ีพฒันำร่วม 
ส่วนประเดน็นโยบำยท่ีแตกต่ำงกนัของรัฐบำลในแต่ละยคุมีหลำยประกำรเช่นกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 1) นโยบำยลดกำรพึ่งพำพลงังำนจำกต่ำงประเทศ 
 2)  กำรใชพ้ลงังำนโดยกำรค ำนึงและลดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 3)  สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกำรธุรกิจพลงังำนภำคเอกชนเพื่อกำรแข่งขนั 
 4)  กำรใชม้ำตรกำรทำงภำษีต่อกำรจดักำรใชพ้ลงังำน 
 5) กำรใชพ้ลงังำนแบบผสมผสำน 
 6) กำรส่งเสริมโครงกำรผลิตไฟฟ้ำขนำดเลก็ 
 7) แยกงำนนโยบำยและก ำกบัดูแลจำกกนัใหช้ดัเจน 

ปี พ.ศ. นโยบาย ผู้วจัิยวเิคราะห์ 

ส.ค. 2554-พ.ค. 2557 1. อุตสำหกรรมพลงังำนเพื่อสร้ำงรำยได้
ประเทศ 
2. แสวงหำ และพฒันำแหล่งพลงังำนไฟฟ้ำ
ภำยใน/ภำยนอกประเทศ 
3. ก ำกบัรำคำพลงังำน 
4. กำรวิจยั กำรพฒันำ กำรผลิต กำรใช้
พลงังำนทดแทน  

จดัหำรำยไดโ้ดยจะอำศยั
อุตสำหกรรมพลงังำน 

ส.ค. 2557-2560.... 1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงรำคำพลงังำนโดย
ใชร้ะบบภำษี 
2. สนบัสนุนใหมี้โรงไฟฟ้ำเพิ่มทั้งภำครัฐ
และเอกชน 
3. พฒันำพลงังำนร่วมกบัประเทศเพื่อนบำ้น 

ควบคุมรำคำทำงออ้มโดยกำรใช้
ระบบภำษีสรรพสำมิต 
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 นอกจำกน้ี นโยบำยพลงังำนมกัไดรั้บผลกระทบจำกนโยบำยทำงกำรเมือง โดยเฉพำะนโยบำย
สนบัสนุนกำรใชไ้ฟฟ้ำจำกกำรผลิตเองของครัวเรือนกบัภำคเอกชน ยงัไม่มีประสิทธิภำพหรือใชใ้นกำรผลิต
ไดจ้ริง เพรำะหน่วยงำนรับซ้ือกระแสไฟฟ้ำไม่สำมำรถรับซ้ือคืนได้ ตำมท่ีนโยบำยของฝ่ำยกำรเมืองได้
ก ำหนดไว ้(ผูบ้ริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560, สัมภำษณ์)  
 ส่วนภำคควำมมัน่คงและวิชำกำรมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยดำ้นพลงังำนของประเทศไทยมีมำนำน
แต่ไม่สำมำรถปฏิบติัได ้เน่ืองจำกมีสำเหตุจำกควำมไม่ไวใ้จกนัระหว่ำงประชำชนกบัรัฐบำล (ผูบ้ริหำรสภำ
พฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2561, สัมภำษณ์) ดังกรณีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินท่ีเป็นปัญหำ            
ควำมขดัแยง้ทำงควำมคิดระหว่ำงเจำ้ของพื้นท่ีกบัหน่วยงำนภำครัฐ ท่ีไม่สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้หรือกำร
ยอมรับปัญหำร่วมกนัได ้(ผูแ้ทนภำคควำมมัน่คง, 2560, สัมภำษณ์) 
 อีกทั้ง นโยบำยกำรสนบัสนุนรำคำพลงังำน ท ำให้โครงสร้ำงรำคำไม่ปกติ เช่น กำรใชเ้งินกองทุน
น ้ ำมนั มำอุดหนุนพลงังำนประเภทอ่ืน เป็นกำรแทรกแซงรำคำพลงังำน และกำรเมืองเขำ้ไปแทรกแซงตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อควำมมีเสถียรภำพ เป็นกำรใช้กองทุนผิดวตัถุประสงค์ และเป็นกำรควบคุมก ำกับท่ี
บิดเบือน (ผูบ้ริหำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560, สัมภำษณ์) 
 มำกไปกว่ำน้ี ภำควิชำกำรมีควำมเห็นไปในทิศทำงว่ำ จำกควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในกำร
เปล่ียนรัฐบำลบ่อยท ำให้นโยบำยมักเปล่ียนแปลงและไม่มีควำมต่อเน่ือง ซ่ึงท่ีผ่ำนมำประเทศไทยมี
ยทุธศำสตร์พลงังำนเฉพำะเป็นเอกสำร แต่ในทำงกำรน ำไปปฏิบติัและแปลงเป็นนโยบำยแลว้ กำรบงัคบัใช้
แทบไม่ไดผ้ลท่ีชดัเจน รวมทั้งหน่วยงำนดำ้นควำมมัน่คงยงัไม่ตระหนักกบัปัญหำน้ีเพียงพอ (นักวิชำกำร
ดำ้นควำมมัน่คงศึกษำ, 2560, สัมภำษณ์)  
 จำกสภำพปัญหำท่ีพบทั้ งในทำงยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำน และนโยบำยพลังงำน ผู ้วิจัยมี
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัดงัผลกำรศึกษำต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จำกกำรศึกษำผูว้ิจยั เร่ือง ควำมมัน่คงพลงังำนของประเทศไทย: อุตสำหกรรมนั้น สรุปควำม
มั่นคงพลังงำนของประเทศไทยท่ีศึกษำ วิเครำะห์จำกนโยบำย ยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำน รวมทั้ งงำน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ สรุปได้ว่ำ พลังงำนเป็นปัญหำควำมมั่นคงเพรำะพลังงำนคือ ทรัพยำกร            
อนัส ำคญัต่อเศรษฐกิจ เน่ืองจำกพลงังำนเป็นส่วนหน่ึงของควำมมัน่คงเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นควำมมัน่คง
แห่งชำติท่ีส่งผลต่อกนัและกนั นอกจำกน้ี พลงังำนยงัมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ 
เน่ืองจำกพลงังำนเป็นตน้ทุน และปัจจยักำรผลิต รวมทั้งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  
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 ควำมมัน่คงพลงังำนนั้นมีทั้งปัญหำท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยใน เช่น กำรมีทรัพยำกรพลงังำนจ ำกัด 
เทคโนโลยีลำ้สมยั กลุ่มผลประโยชน์ดำ้นพลงังำน ยุทธศำสตร์ท่ีไม่สำมำรถน ำไปปฏิบติัได ้นโยบำยท่ีมี    
กำรเปล่ียนแปลงและไม่ต่อเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงรัฐบำลบ่อย เป็นตน้ รวมทั้งกำรไม่น ำนโยบำยไป
ปฏิบติัอยำ่งจริงจงั และปัจจยัภำยนอกท่ีกระทบกบัควำมมัน่คงพลงังำน เช่น กำรผกูขำดเทคโนโลยพีลงังำน
จำกบรรษทัพลงังำน ส่ิงแวดลอ้ม กำรพึ่งพำกำรน ำเขำ้พลงังำนจำกต่ำงประเทศ  
 ส่วนในภำคอุตสำหกรรมพลงังำนนั้นมีควำมส ำคญัในฐำนะตน้ทุนกำรผลิต ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วย
มีควำมผกผนัในระดบักวำ้งและควบคุมไดย้ำก จำกตน้ทุนกำรขนส่งและรำคำพลงังำนท่ีผนัผวนจำกปัจจยั
ภำยนอกประเทศ และจำกระบบกำรขนส่งท่ีเพิ่มตน้ทุนด้ำนพลงังำน รวมทั้ งไม่มีระบบส ำรองพลงังำน
ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมท่ีเป็นระบบ แต่เป็นเพียงกำรน ำมำใชผ้ลิตวนัต่อวนั และกำรพึ่งพำพลงังำนก๊ำซ
ธรรมชำติในกำรผลิตเกินควำมจ ำเป็นยอ่มไม่มีควำมมัน่คงพลงังำนเกิดข้ึน 
 นอกจำกน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัดงัตำรำงต่อไป 
 
ตารางที่ 4 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยและขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
1. รัฐต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนพลังงำนใน
ระดับชำติ  โดยระบุระยะเวลำในกำรปฏิบัติ 
รวมทั้ งให้หน่วยงำนรับผิดชอบรำยงำนควำม
คืบหนำ้เป็นรำยไตรมำสต่อรัฐบำล 

1. ห น่วยงำน ท่ี เก่ียวข้องด้ำนพลังงำนจะต้อง     
บูรณำกำรยทุธศำสตร์กำรผลิต จ ำหน่ำย โดยเฉพำะ
บริษัทผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนกับรัฐวิสำหกิจ
ผลิตไฟฟ้ำของประเทศ ใหไ้ปแนวทำงเดียวกนั 

2. รัฐต้องสร้ำงสมดุลในกำรพึ่ งพำกำรน ำเข้ำ
พลังงำนจำกต่ำงประเทศ โดยไม่ยึดประเทศใด
ประเทศหน่ึง 

2. หน่วยงำนท่ีท ำกำรแทรกแซงรำคำพลงังำนควร
จะตอ้งท ำในเวลำท่ีเหมำะสม เพรำะผูบ้ริโภคจะได้
ตระหนักถึงกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ และรำคำท่ี
แทจ้ริง 

3. รั ฐต้อ งพัฒ น ำเท คโน โลยีด้ ำนพ ลังงำน
ภำยในประเทศ เพื่อลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำก
บรรษทัพลงังำนและประเทศอ่ืน 

3. เม่ือก ำหนดยทุธศำสตร์ระดบัสูงแลว้ หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบหลกัจะตอ้งมีกำรติดตำมและประเมิน
ยทุธศำสตร์  

4. รัฐตอ้งสร้ำงควำมรอบรู้และเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งเร่ือง
ควำมมัน่คงพลงังำน และมลภำวะจำกพลงังำนใน
ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรม 

4. ภำคอุตสำหกรรมจะต้องสับ เป ล่ียนกำรใช้
พลังงำนให้หลำกหลำยประเภทมำกข้ึนเพื่อลด
ควำมเส่ียงต่อกำรหยดุชะงกัของกำรผลิต  
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