
นําเสนอผลงานวิจัย 
ภาพอนาคตในป 2035 : ที่ดิน 

พลังงาน และน้ําในประเทศไทย 

 

1 

2 พฤศจิกายน 2560 

นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 



ความเปนมาและจุดประสงคของโครงการวิจัย 
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  เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเทศไทยจําเปนตองสรางฐานขอมูลและองคความรู

เ ก่ียวกับภาพในอนาคตของทรัพยากรท่ีสําคัญเพ่ือใช กําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคหลักในการคาดคะเนภาพการเปลี่ยนแปลง รวมถึงอุปสงค 

และอุปทานในอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ 3 ประเภท ไดแก น้ํา พลังงาน 

และการใชที่ดิน ของไทยใน 20 ปขางหนา 

 การวิเคราะหกระทําโดยใชฉากทัศนเศรษฐกิจ 4 ฉากทัศนเปนกรอบในการ

คาดคะเน ไดแก (1) business as usual (2) การเติบโตท่ีเนนอุตสาหกรรม (3) 

การเติบโตท่ีเปนคุณภาพและสรางมูลคาของภาคบริการและภาคเกษตร (4) ฉาก

ทัศนที่มีความเปนไปไดมากที่สุด (eclectic) 

 

   



แนวทางวิธีวิจัย 
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 1. จัดทําฉากทัศนเศรษฐกิจไทยในป 2035 

2. นําผลจากฉากทัศนมาเปน ขอมูลสําหรับการจัดทําแบบจําลองทางสถิติ 

เพื่อการคาดคะเนความตองการในอนาคต 

3. จัดทํา foresight เพื่อหาปจจัยสําคัญเชิงคุณภาพที่จะมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

   



การสรางฉากทัศนเศรษฐกิจไทย 2035 
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วิธีการสรางฉากทัศนและแหลงขอมูล 
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 ฉากทัศนท่ี 1 อาศัยการพยากรณอนุกรมเวลา โดยใชขอมูลแนวโนมในอดีต เพื่อพยากรณทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

 ฉากทัศนท่ี 2 และ 3 อาศัยการพยากรณอนุกรมเวลา และการวิเคราะหการไลตามผลิตภาพการผลิตในระดับโลก 

โดยกําหนดประเทศตนแบบและทําการประเมินผลิตภาพทางการผลิตของประเทศน้ัน เพื่อใชเปนเปาหมายในการ

พัฒนาของประเทศ และเลือกใชอัตราการไลตาม (catching-up rate) ที่เหมาะสมแหลงขอมูล 

• งานวิจัยชิ้นนี้ไดกําหนดใหประเทศเกาหลีใต เปนประเทศเปาหมายในฉากทัศนท่ี 2 และประเทศฝร่ังเศส เปนประเทศ

เปาหมายในฉากทัศนท่ี 3 

 ฉากทัศนท่ี 4 อาศัยการพยากรณอนุกรมเวลา และขอมูลการพัฒนาของภาครัฐ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการของประเทศไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ

ขอเสนอแนะภาคเอกชนในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรม  

 

 
แหลงขอมูล 

• ขอมูลการผลิต (Output) รายสาขาของประเทศไทย : บัญชีรายไดประชาชาติ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

• ขอมูลแรงงาน (Labor) รายสาขาของประเทศไทย    : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

• ขอมูลการผลิตรายสาขาท่ีไดจาก มูลคาเพ่ิมจากการผลิตโดยรวมเทียบป ค.ศ. 2005 ในสกุลเงินของแตละชาติ (Gross value added at 

constant 2005 national prices) และขอมูลแรงงานรายสาขา ของประเทศฝรั่งเศสและเกาหลีใต : ฐานขอมูล GGDC 10-sector 

• ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมเทียบมูลคาตลาดในป ค.ศ. 2010 (GDP at market prices in constant 2010 US$) และ ขอมูลระดับรายไดมวลรวม

ประชาชาติตอหัวประชากร (GNI per capita Atlas method)  : ฐานขอมูลธนาคารโลก 

 



ผลการพยากรณจากการสรางฉากทัศน 
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อตัราการเจริญเติบโตของจาํนวนแรงงาน (ร้อยละต่อปี) 

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสง่ ภาคบรกิาร 
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การสรุปฉากทัศนเศรษฐกิจไทย 2035 

 ฉากทัศนท่ี 1: การพัฒนาแบบเชนในอดีตในชวง 15 ปท่ีผานมา (BAU) และฉากทัศนท่ี 3: การพัฒนาโดยมุงเนนท่ีภาคเกษตรและ

บริการ จะมีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ีย 2.54 และ 2.87 ตอปตามลําดับ ขณะที่ฉากทัศนที่ 2: การพัฒนาโดยมุงเนนที่

ภาคอุตสาหกรรม และฉากทัศนที่ 4: การพัฒนาโดยอาศัยกรอบยุทธศาสตรชาติ ใหผลการประมาณการอัตราเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.95 และ 4.69 ตอปตามลําดับ 

 การเคลื่อนยายแรงงาน พบวา 

 1. ฉากทัศน BAU แรงงานจะเคล่ือนยายออกจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมและขนสง ไปยังภาคบริการ 

 2. ฉากทัศนอุตสาหกรรม แรงงานจะเคล่ือนออกจากภาคเกษตรและขนสง ไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 3. ฉากทัศนเกษตรและบริการ แรงงานจะเคล่ือนออกจากภาคอุตสาหกรรมและขนสง ไปยังภาคเกษตรและบริการ 

 4. ฉากทัศนยุทธศาสตร แรงงานจะเคล่ือนออกจากภาคเกษตรละขนสง ไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 ประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity) พบวา  

 1. ฉากทัศนท่ีมุงเนนภาคเกษตร (เกษตรและบริการ และยุทธศาสตรชาติ) จะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน

 ในสาขาเกษตรท่ีสูงมากถึงรอยละ 6.27 และ 5 ตอปตามลําดับ 

 2. ฉากทัศนท่ีมุงเนนภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม และยุทธศาสตรชาต)ิ จะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพ

 แรงงานในสาขาอุตสาหกรรมท่ีสูงมากถึงรอยละ 5.99 ตอป 

 3. ฉากทัศนท่ีมุงเนนภาคบริการ (เกษตรและบริการ และยุทธศาสตรชาติ) จะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงาน

 ในสาขาบริการท่ีสูงมากถึงรอยละ 2.04 และ 3.58 ตอปตามลําดับ 

 4. ผลิตภาพแรงงานในสาขาขนสงแตกตางกันไมมากนักในแตละฉากทัศน มีอัตราเจริญเติบโตอยูระหวาง 4.40-4.52 ตอป 
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ฉากทัศนที่เปนไปไดมากที่สุด 

 การจัดทํา foresight เพ่ือการพัฒนาฉากทัศนท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดสําหรับประเทศไทย สามารถสรุปไดวา 

• อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ที่เปนไปไดมากที่สดุ อยูท่ีประมาณรอยละ 3.73 – 3.85 ตอป 

• อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานในแตละสาขา 

– ภาคเกษตร  : รอยละ 2.53 – 2.80 ตอป 

– ภาคอุตสาหกรรม : รอยละ 3.74 – 4.08 ตอป 

– ภาคขนสง  : รอยละ 3.36 – 3.49 ตอป 

– ภาคบริการ  : รอยละ 4.28 – 4.57 ตอป 

 

• อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงงานรายสาขา 

– ภาคเกษตร  : ลดลงรอยละ 0.99 – 1.25 ตอป 

– ภาคอุตสาหกรรม : เพิ่มขึ้นรอยละ 1.11 – 1.48 ตอป 

– ภาคขนสง  : เพิ่มขึ้นรอยละ 1.72 – 2.16 ตอป 

– ภาคบริการ  : เพิ่มขึ้นรอยละ 3.04 – 3.85 ตอป 

 

• แรงงานตางดาวจะสามารถเขามาทดแทนแรงงานไทยไดเพียงรอยละ 50 – 54 เทาน้ัน 
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ปจจัยเสี่ยง 

 ปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเปนจุดหักเหที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญในอนาคต 

 
ปจจัยคุกคามท่ีไมสามารถควบคุมได 
 

- การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและปญหาภูมิรัฐศาสตร 

- ทิศทางการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนในเวทีโลก 
 

ปจจัยคุกคามท่ีสามารถควบคุมไดบางสวน 
 

- ปญหาการเมืองไทยไมมีเสถียรภาพ 

- ปญหาสังคมสูงวัย 
- ปญหาคอรัปชั่นในสังคม 

- ปญหาสภาพอากาศแปรปรวน 

- การสนับสนุนภาคทองเท่ียวใหรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน (รวมท้ังปญหาการจัดการขยะ) 

- การดูแลจัดการแรงงานตางดาว 

 
ปจจัยท่ีสามารถควบคุมได 
 

- การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน   - การสงเสริม SMEs และ Startups 

- ความสามารถในการแขงขันเพื่อสงออก  - การเผยแพรและประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

- การเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพและภาคตะวันออก - การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
- นโยบายภาครฐัทีด่แูลจดัการในเรื่องของทีด่นิ (เชน่ การถอืครองทีด่นิ การจดัสรรผลตอบแทนจากโครงสรา้งพืน้ฐาน

ขนาดใหญ่ของภาครฐั เชน่ รถไฟความเรว็สงู รวมไปถงึภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง) และการกระจายความเป็นเมอืง 

 



ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใชที่ดิน 
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ตัวแปรตาม เนื้อท่ีทําการเกษตร  (logland_a) Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

ราคาขาวสารในตลาดโลก (L.logrice_wprc) 0.019 ** 

(0.009) 

ดัชนีราคาสินคาเกษตรปท่ีผานมา (L.logpin) 0.032 * 

(0.018) 

ราคาขาวเปลือกปท่ีผานมา (L.logrice_prc) 0.013 * 

(0.013) 

ราคาสัมพัทธทุนตอท่ีดิน (logprd_k_r) 0.091 *** 0.039 *** 0.108 *** 0.039 *** 

(0.024) (0.016) (0.030) (0.013) 

ราคาสัมพัทธแรงงานตอท่ีดิน (logprd_lb_r) 0.053 -0.001 0.022 0.035 

(0.052) (0.053) (0.072) (0.037) 

ตัวแปรหุนนโยบายขาว (dpolicy) 0.050 *** 0.048 *** 0.035 *** 0.042 *** 

(0.008) (0.009) (0.010) (0.009) 

รายไดตอหัวเฉล่ีย (loggdp_pc) 0.060 *** 0.048 0.074 *** 0.042 * 

(0.022) (0.029) (0.026) (0.025) 

เนื้อท่ีทําการเกษตรปท่ีผานมา (L.logland_a) 0.505 *** 0.584 *** 0.515 *** 0.578 *** 

(0.106) (0.118) (0.120) (0.094) 

จํานวนตัวอยาง 28 28 22 29 

Adjusted R-squared 0.948 0.954 0.955 0.949 

หมายเหตุ  *,**,*** แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 10% 5% 1% ตามลําดับ, ตัวเลขในวงเล็บ () แสดงคา standard error 

ผลการประมาณคาแบบจําลองการใชท่ีดินเกษตร 
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นิยามตัวแปร 

logland_a    คือ log ของจํานวนที่ดินเกษตร (ที่มา: FAO) 

logrice_prc  คือ log ของราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (ที่มา: สศก.) 

logrice_wprc คือ log ของราคาขาวสารในตลาดโลก (ที่มา: World Bank) 

logpin     คือ log ของดัชนีราคาสินคาเกษตร (ที่มา: FAO) 

loggdp_pc   คือ log ของรายไดเฉล่ียตอหัว (ที่มา: World Bank) 

dpolicy    คือ ตัวแปรหุนแสดงชวงที่มีการใชนโยบายประกันรายไดเกษตรกรและจํานําสินคาเกษตร 

    (เทากับ 1 ตั้งแตป 2009-2013 และเทากับศูนยในปอ่ืนๆ) 

gdp_a    คือ ผลผลิตมวลรวมในภาคเกษตร (ที่มา: NESDB) 

inv_g_a    คือ gross capital stock in agricultural sector (ที่มา: NESDB) 

logprd_k_r   คือ log ของ (gdp_a/inv_g_a)/(gdp_a/land_a) ซึ่งแสดงราคาสัมพัทธของทุนตอทีด่ิน 

logprd_lb_r  คือ log ของ (gdp_a/lb_a)/(gdp_a/land_a) ซึ่งแสดงราคาสัมพัทธของแรงงานตอที่ดิน  
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กรณีที่ 1 ผลพยากรณการใชที่ดินเกษตร  

ภายใตสมมติฐานสต็อกทุนรวมภาคเกษตรเทากันทุกฉากทัศน (หนวย: ลานไร) 
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Business as usual: BAU Scenario 2
(industry)
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กรณีที่ 2 ผลพยากรณการใชที่ดินเกษตร  

ภายใตสมมติฐานสต็อคทุนภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนเดียวกันกับผลผลิตมวล

รวมภาคเกษตร (หนวย: ลานไร) 
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Business as usual: BAU Scenario 2
(industry)
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สรุปผลการพยากรณ 

 กรณีท่ี 1 ภายใตสมมติฐานสต็อกทุนรวมภาคเกษตรเทากันทุกฉากทัศน 

 กรณีท่ี 2 ภายใตสมมติฐานยสต็อคทุนภาคเกษตรมีการเปล่ียนแปลงไปในสัดสวนเดียวกัน

กับผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรของแตละฉากทัศน 

 

 

 

ป Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

(BAU) (Industry) (Ag& Service) (eclectic) 

2557 (ขอมูลจริง) 138.19 138.19 138.19 138.19 

กรณีที่ 1 2578 (est.) 122.36 124.48 126.93 129.56 

กรณีที่ 2 2578 (est.) 129.51 132.05 123.06 128.48 
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สรุปการใชที่ดินเกษตรในอนาคต 

 การใชที่ดินเกษตร:  

 ท่ีดินเกษตรจะลดลงอยางรวดเร็วภายหลังจากการยกเลิกโครงการจํานําสินคาเกษตรและประกันรายได

เกษตรกร จากน้ันจึงคอยๆ ปรับตัวสูงขึ้น 

 ท่ีดินเกษตรจะลดลงจาก 138 ลานไร ในป 2557 เหลือ 122-132 ลานไร ภายในป 2035 หรือลดลงรอยละ 

11.59-4.35  

 ขนาดฟารมเฉลี่ยอาจใหญขึ้นหรือเล็กลง 

 การใชท่ีดินในสาขาท่ีอยูอาศัยจะขยายตัวสูงสุด 

 ปจจัยหักเห (disruptive) ที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของการใชที่ดินเกษตรไปจาก

ปจจุบัน 

 เทคโนโลยีสมัยใหม 

 พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ และ พ.ร.บ.การเชาท่ีดินเกษตร 

 นโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล 

 Climate Change จะสงผลกระทบตอรูปแบบการใชท่ีดิน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร 

 การขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว 
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การคาดคะเนภาพอุปทาน-อุปสงค ดานนํ้าในประเทศไทย 
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อุปทานนํ้า : ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (มม.) 
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อุปทานนํ้า : ปริมาณนํ้าทาตามธรรมชาติ (ลาน ลบ. ม.) 
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 FY 2014 Long-term 

average annual 

precipitation in 

volume 

Total internal renewable water 

resources (IRWR) 
Water 

resources: 

total external 

renewable 

Total 

renewable 

water 

resources 

Dependency 

ratio 

(10^9 

m3/year) 
(10^9 

m3/year) 

% of rainfall (10^9 

m3/year) 
(10^9 

m3/year) 

(%) 

Cambodia 344.7 120.6 35.0% 355.5 476.1 74.7% 

China 6,192.0 2,813.0 45.4% 27.3 2,840.3 1.0% 

Lao PDR 434.3 190.4 43.8% 143.1 333.5 42.9% 

Malaysia 951.0 580.0 61.0% 0.0 580.0 0.0% 

Myanmar 1,415.0 1,003.0 70.9% 165.0 1,168.0 14.1% 

Thailand 832.3 224.5 27.0% 214.1 438.6 48.8% 

เปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนและนํ้าจืด 

ทีม่า: aquastat, 2016 

ทรพัยากรน้ําทีม่าจากต่างประเทศ (total external) เป็นมวลน้ําทีม่าจากแมน้ํ่าทีก่ ัน้

พรมแดนระหวา่งไทยและเพือ่นบา้น (flow in border rivers) เชน่ โขง และ สาละวนิ 



วิธีประมาณการ 

 ใช 3 วิธี งานวิจัยนี้ แลวเลือกวิธีที่พยากรณไดแมนยําที่สุด ไดแก วิธี
ทางสถิติ (time series decomposition) เศรษฐมิติ (ไดแก ARIMA) 
และ machine learning (ไดแก Artificial Neural Network 
Autoregressive ANNAR) 

 การคาดคะเนแบงเปน 2 สวน คือ ฉากทัศนปรกติ (1) กับฉากทัศน 2-4 

 ฉากทัศนปกติ (BAU) ใชวิธี time series decomposition และ 
ARIMA  (หรือ growth model ยกเวนภาคเกษตรท่ีใชวิธี ประมาณคา
ความตองการน้ําของพืชสําคัญจากพ้ืนที่เพาะปลูก และปริมาณการ
ระบายน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศของกรมชลประทาน 

 ตรวจสอบความแมนยําของผลพยากรณใชฟงกชั่น normal inverse 
(RAND, Average, STDEV.P) หรือการใชเสนแจกแจงปกติในการ
คาดการณคาความคาดเคลื่อนของการประมาณการ 

21 



 (2) ฉากทัศน 2-4 กรณีนํ้าอุปโภค-บริโภคและนํ้าธุรกิจจะ

เปรียบเทียบผลของการคาดคะเนจาก time series 

decomposition (ซึ่งไดจากสมการ log-log regression) 

กับวิธี ARIMA with exogenous variables  

• สวนสมการท่ีใช คือ log-log regression เพื่อใหไดคาอัตรา

เปลี่ยนแปลง 

 ฉากทัศน 2-4 กรณีเกษตรใชสมการ NNAR with 

exogenous variables   
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วิธีประมาณการ (ตอ) 



ผลการคํานวณ กรณีฉากทัศนปกติ (BAU) 

คาดการณอุปสงคน้ําภาคอุปโภคบริโภคในฉากทัศนที ่1 

23 ทีม่า: การคาํนวนโดยผูว้จิยั 
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Actual Data BAU: Time Series Decomposition BAU: ARIMA



คาดการณอุปสงคนํ้าภาคธุรกิจในฉากทัศนที่ 1 
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Actual Data BAU: Time Series Decomposition BAU: ARIMA

ทีม่า: การคาํนวนโดยผูว้จิยั 



คาดการณอุปสงคน้ําภาคการเกษตรทางทฤษฎใีนฉากทัศนท่ี 1 
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ผลประมาณการฉากทัศนที่ 2-4 
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วิธีแรก : คาดการณ์อปุสงคน้ํ์าภาคอปุโภคบริโภคในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

Time Series Decomposition (ท่ีคาํนวณจาก log-log regression) 



ผลประมาณการฉากทัศนที่ 2-4 
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วิธีแรก : คาดการณ์อปุสงคน้ํ์าภาคธรุกิจในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

Time Series Decomposition (ท่ีคาํนวณจาก log-log regression) 
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ผลประมาณการฉากทัศนที่ 2-4 
วิธีสอง: คาดการณ์อปุสงคน้ํ์าภาคอปุโภคบริโภคในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

ARIMA with Exogenous variables 
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3.5 ผลประมาณการฉากทัศนที่ 2-4 
วิธีสอง: คาดการณ์อปุสงคน้ํ์าภาคธรุกิจในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

ARIMA with Exogenous variables 
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3.5 ผลประมาณการฉากทัศนที่ 2-4 
วิธีสาม: คาดการณ์อปุสงคน้ํ์าภาคการเกษตรในฉากทศัน์ท่ี 2-4 

NNAR with Exogenous variables 



สรุปผลพยากรณความตองการ 

31 

ทีม่า: การคาํนวนโดยผูว้จิยั 

ช่วงปี ฉากทศัน์ อปุโภคบริโภค ธรุกิจ เกษตรกรร

ม 

รวม 

1995-2015 +127.2% +87.1% +32.8% +34% 

2016-2035 

BAU +35.6% +48.1% -9.1% -7.49% 

ฉากทศัน์ 2  
(อุตสาหกรรม) 

+70.2% +91.2% -8.4% -5.5% 

ฉากทศัน์ 3  

(เกษตร-
บรกิาร) 

+218.5% +221.8% -2.05% -5% 

ฉากทศัน์ 4   

(เป็นไปได้
ทีสุ่ด) 

+197.8% +214.2% -7.97% -1% 



ปจจัยหักเหที่จะสงผลตออุปสงคและอุปทานนํ้า 

 อุปทานนํ้า 

• อุปทานน้ําของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของ

ฝนท่ีตกในประเทศเปนหลัก 

• การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

จะทําใหปริมาณน้ําฝนท่ีตกในประเทศมีแนวโนมผันผวน

สูงขึ้น ท้ังในดานปริมาณ สถานท่ี และเวลาท่ีตก 

• การจัดการเกินวิสัย เพราะเปนเรื่องของธรรมชาติ ตอง

ปรับปรงุรูปแบบการบริหารจัดการเทานั้น 
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ปจจัยหักเหที่จะสงผลตออุปสงคและอุปทานนํ้า 

 อุปสงคนํ้าเกษตร 
• การใชท่ีดินตํ่ากวาตัวเลขทางการ (-) กิจกรรมการเพาะปลูก(?) 

และภาษีท่ีดิน (+) 

• รูปแบบการทําเกษตร เชน เกษตรแปลงใหญ (+) เกษตรแมนยํา (-) 

• อายุเฉลี่ยเกษตรกรกําลังแกตัวลง ไมแนชัดวาคนรุนใหมจะหันมาทํา
การเกษตรหรือไม (?) 

• ยังไมมีการใชเทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา เชน drip 
irrigation เพราะการใชน้ําไมมีราคา 

• การเก็บคานํ้ายังไมอาจทําไดในปจจุบัน เน่ืองจากสถานะการผลิต
ของเกษตรกรรายยอย นอกจากจะสามารถการันตีปริมาณนํ้าได 
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ปจจัยหักเหที่จะสงผลตออุปสงคและอุปทานนํ้า 

 อุปสงคนํ้าอุตสาหกรรม 

• การกอตั้งเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม ทําใหการใชน้ํากระจุกตัวใน

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง สงผลใหอาจเกิดความขาดแคลนน้ําใน

อนาคต โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีฝงตะวันออก (EEC) 

• ปญหาน้าํเสีย และการขาดอุตสาหกรรมบําบัด ทําให

ปริมาณน้ําดีลดลง (-) 

• สภาวะเศรษฐกิจ เชน ตมยํากุง แฮมเบอรเกอร เปนตน 
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ปจจัยหักเหที่จะสงผลตออุปสงคและอุปทานนํ้า 

 อุปสงคนํ้าอุปโภคบริโภค 

• การขยายตัวของพื้นท่ีชุมชนและเขตตัวเมือง 

(urbanization) (+) 

• อัตราการเกิดของประชากรชะลอตัว (-) 

• ปริมาณนักทองเท่ียวไทยและตางชาติ ท่ีอาจทําใหเกิด

สภาวะขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะตามเมืองทองเท่ียวสําคัญท่ี

ติดชายทะเล (-) 
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ภาพอนาคตความตองการพลังงานในป 2035 
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ปจจัยหลักที่สงผลตอความตองการพลังงาน 

ขนาดของกจิกรรมในสาขา

เศรษฐกจิ (e.g. GDP ราย

สาขา) 

ประสทิธภิาพ (ความเขม้ขน้) 

ของการใชพ้ลงังานในสาขา

เศรษฐกจิ (e.g. ktoe/$) 

 ความต้องการ

พลงังานขัน้สดุท้ายใน

แต่ละสาขาเศรษฐกิจ 

(ktoe) 

ผลพยากรณ์เศรษฐกจิมหภาค 

พยากรณ์จากแนวโน้มในอดีต + ความเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญด้าน

พลงังาน 

1 

2 



การพยากรณความตองการพลังงานขั้นสุดทายรายสาขา 

𝐸𝐸𝑡𝑡 =  � 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑡𝑡
𝑠𝑠 

 

 
• 𝐸𝐸𝑡𝑡 คือ ความตองการพลังงานข้ันสุดทายในป 𝑡𝑡 (หนวย: ktoe) 

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑡𝑡 คือ ผลิตภัณฑมวลรวมของภาคเศรษฐกิจ 𝑠𝑠 ในป 𝑡𝑡 

(หนวย: ลานดอลลาร) 

• 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡  คือ ประสิทธิภาพ (ความเขมขน) ในการใชพลังงานของ

ภาคเศรษฐกิจ 𝑠𝑠 ในป 𝑡𝑡 (หนวย: ktoe/ลานดอลลาร) 

 

เกษตร 

อุตสาหกรรม 

บรกิาร 

ขนสง่ 

ครวัเรอืน 

5 สาขาเศรษฐกิจ: 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡 



การใชพลังงานโดยรวม ภายใตฉากทัศนตาง ๆ  

การใช้พลงังานโดยรวม (หน่วย: พนัตนัเทียบเท่าน้ํามนัดิบ) 

ทีม่า : จากการคาํนวณของคณะผูว้จิยั 



สัดสวนการใชพลังงานรายสาขา 

ทีม่า : จากการคาํนวณของคณะผูว้จิยั 



อัตราการเติบโตของการใชพลังงานรายสาขา 

สาขาเศรษฐกิจ อตัราการเติบโต 

(ร้อยละต่อปี) 

ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกั 

เกษตร 1 – 3 การนําเครือ่งจกัรมาใชม้ากขึน้ 

(Mechanization) 

อุตสาหกรรม 0.85 – 4 การขยายตวัของกจิกรรมการผลติ 

 

การคา้และบรกิาร 1 – 5 การขยายตวัของกจิกรรมบรกิาร 

 

ขนสง่ 0.5 – 3 การขยายตวัของการขนสง่ 

โดยเฉพาะการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

ครวัเรอืน 2 – 3 รายไดแ้ละคุณภาพชวีติทีส่งูขึน้ 

 



ปจจัยหักเหที่จะสงผลตอการบริโภคพลังงาน 

Disruptive factors 

รถยนตไฟฟา  

(Electric vehicle) 

เทคโนโลยีผลิตไฟฟา

จากแสงอาทิตย  

(Solar PV) 

เทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงาน  

(Battery) 

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

(Climate change) 

ปจจัยเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 

Presenter
Presentation Notes
การวิเคราะห์ในฉากทัศน์ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของความเป็นไปได้เท่านั้นการเตรียมการที่เหมาะสม ผู้กำหนดนโยบายควรที่จะมองภาพอนาคตได้ในมุมที่กว้างขึ้นกว่าฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์ที่เสนอไปข้างต้นพิจารณาปัจจัยหักเห (disruptive) ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการบริโภคพลังงานไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง (trend break)��**ทั้งนี้จากการประชุมกลุ่มย่อยที่ประชุมมีความเห็นว่า Disruptive technology จะเปลี่ยนการใช้พลังงานในอนาคต  แต่ก็ไม่ทำให้การบริโภคในภาพรวมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานที่บริโภคเท่านั้น�



ยานยนตไฟฟา เปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานในภาคขนสง 

• ประสทิธภิาพสงู  

• ประหยดัพลงังาน  

• มรีะบบสมองกลอจัฉรยิะ  

• เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ปัจจยัขบัเคล่ือน  

• การใชพ้ลงังานในภาคขนสง่อาจเพิม่หรอืลด 

• การใชพ้ลงังานในภาคขนสง่ จะเปลีย่นจากการ

พึง่พาน้ํามนัเป็นหลกั มาพึง่พาไฟฟ้ามากขึน้ 

• ประเดน็ความมัน่คงทางพลงังาน จะเปลีย่นจากการ

นําเขา้น้ํามนัดบิ มาเป็นความมัน่คงทางดา้นการ

จดัหาไฟฟ้า ไดแ้ก่การนําเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลว 

และถ่านหนิ 

ผลกระทบต่อการใช้พลงังาน 

ความไม่แน่นอน 

• ตน้ทุนของเทคโนโลย ีbattery จะถกูลงเรว็เพยีงใด 

• นโยบายสง่เสรมิของภาครฐั 

• ความเชือ่มัน่ และการยอมรบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ ของผูใ้ชร้ถ 



ไฟฟาจากแสงอาทิตย เปลี่ยนรูปแบบกิจการไฟฟา 

• ตน้ทุนระบบทีถ่กูลงอยา่งรวดเรว็ 

ทาํใหเ้กดิความคุม้คา่ในการลงทุน 

• ความมัน่คงทางพลงังาน 

• การลดก๊าซเรอืนกระจก 

ปัจจยัขบัเคล่ือน  

• การใชไ้ฟฟ้าโดยรวมอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

• การนําเขา้ก๊าซธรรมชาตเิหลวและถ่านหนิเพือ่ผลติ

ไฟฟ้าจะลดลง เพิม่ความมัน่คงทางพลงังาน 

• การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิฟอสซลิจะลดลงแต่ยงั

ไมห่มดไป 

• ผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลายเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเสยีเอง  

• การบรหิารจดัการระบบโครงขา่ยไฟฟ้า และการ

กาํกบักจิการไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง 

ผลกระทบต่อการใช้พลงังาน 

ความไม่แน่นอน 

• ตน้ทุนของเทคโนโลย ีbattery จะถกูลงเรว็เพยีงใด 

• กฎระเบยีบ และนโยบายสง่เสรมิของภาครฐั 

• ระยะเวลาในการปรบัปรงุโครงขา่ยไฟฟ้าเพือ่รองรบัพลงังานทดแทน 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

เนนการเปลีย่นมาใชเชื้อเพลงิคารบอนตํ่า 

• การประชุมรฐัภาคกีรอบอนุสญัญา

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(COP21)  

• ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศทัว่โลก 

ปัจจยัขบัเคล่ือน  

• การใชพ้ลงังานโดยรวมอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

• เพิม่สดัสว่นการใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลงิคารบ์อน

ตํ่าในทกุสาขาเศรษฐกจิ 

ผลกระทบต่อการใช้พลงังาน 

ความไม่แน่นอน 

• ความรว่มมอืในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการลดก๊าซเรอืนกระจกตามทีส่ญัญาไวใ้น 

COP21 ของประเทศไทย และทัว่โลก 

 



สรุปผลพยากรณและความเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

 การใชพลังงานโดยรวม: เพ่ิมขึ้นระหวางรอยละ 0.5 – 5 ตอป  

 สัดสวนการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจ: แตกตางจากปจจุบันเพียงเล็กนอย

เทานั้น 

 การใชพลังงานในทุกสาขาเศรษฐกิจจะเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีแตกตางกัน  

• ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับผลการพยากรณในฉากทัศนยุทธศาสตรชาติ 

 ปจจัยหักเห (disruptive) ท่ีอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของการใช

พลังงานไปจากปจจุบันอยางสิ้นเชิง (trend break) 

• ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicles) 

• การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) 

• ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 



ขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะ ที่ดิน 

 ความเห็นตอการใชที่ดินในอนาคตอาจไมหลากหลาย เพราะขาดมุมมองจากภาคเอกชน 

เชน นักลงทุนหรือผูประกอบการในนิคมอุตาสาหกรรมและตลาดอสังหาริมทรัพย เปนตน 

 ประเด็นที่ยังไมไดคํานึงถงึ เชน ความไมเปนธรรมในการถือครองที่ดิน การขยายตวัของ

นักทองเที่ยวชาวจีน การครอบครองที่อยูอาศัยของชาวตางชาติในไทย บทบาทของรถไฟ

ความเร็วสูงตอการใชที่ดิน และบทบาทของตลาดซือ้ขายทีด่ินออนไลน 

 นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกบัการใชที่ดิน เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปริมาณแหลงน้ํา การขยายตัวของพชืพลังงาน และภาษีที่ดิน ไมไดปรากฏในรูปตวัแปร

อิสระในแบบจําลองเศรษฐมิต ิ

 การเปรียบเทียบผลการพยากรณกับการศึกษาอ่ืนๆ เร่ืองการใชที่ดินของไทยทําไดยาก 

เนื่องจากงานวิจัยสวนมากเปนการศึกษาเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ หรือแมแต

การศึกษาเชิงปริมาณเองก็มีขอสมมติและปจจยัที่แตกตางกนั 

 การศึกษานี้มองขามมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใชที่ดนิในอนาคต 

โดยเฉพาะปจจยัแรงงานตางชาติที่มีแนวโนมเพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ 
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ขอเสนอแนะ นํ้า 

 การปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพือ่แกปญหาอุปสงคสวนเกินเปนประเด็นสาํคัญที่จะ
แกไขปญหาขาดแคลน 

 2 แนวทาง คือ การสรางอุปทานเพิ่ม และการควบคุมการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสดุ 

 การสรางอุปทานเพิ่ม เชน สรางแหลงกักเก็บน้าํ สรางพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาติ สามารถ
แกไขปญหาความสามารถในการกกัเก็บน้าํของไทยได 

 การใชน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองเร่ิมจากแผนบริหารจดัการที่เหมาะสม ไปจนถึง
การตอบสนองตอสถานการณน้ําทวมหรือแลงอยางทันทวงทดีวยระบขอมูล การจัดโซน
นิ่งการเกษตร การปรับปรุงเทคโนโลยใีหน้ําในภาคเกษตร จัดการศึกษารูปแบบการเก็บ
คาน้ําที่เปนไปได การสรางมาตรฐาน water footprint ใหกับสินคาสงออก ไปจนถึง
การออกมาตรการตาง ๆ เพื่อลดปริมาณน้ําเสีย และการกอตั้งอุตสาหกรรมบําบัดน้ําเสีย 
เปนตน 

 จัดทําการศึกษาระบบนิเวศนในทุกลุมน้ําหลกั เพื่อประเมิณความตองการน้ําเพื่อรักษา
ระบบนิเวศอยางแมนยํา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกระบวนการบริหารจดัการน้าํ 
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ขอเสนอแนะ พลังงาน 

 งานวิจัยพลังงานในอนาคตควรมุงเปาไปที่เทคโนโลยี ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะเปลีย่น

ฉากทัศนอยางสิ้นเชิง ควรมุงเนนการวิเคราะหฉากทัศนที่คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวมากกวางานวิจัยชิ้นปจจบุัน โดยคณะผูวิจัยไดเสนอตัวอยางของฉากทศันที่

เปนไปไดหนึ่งกรณี คือ ฉากทัศน “พลังงานใสสะอาด” ที่วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงใน

กรณีที่มีการใชพลังงานทดแทน และ รถยนตรไฟฟา อยางแพรหลาย 

 ในขั้นตอนของการทําวิจัย คณะผูวิจัยประสบปญหาวาขอมูลทางดานพลังงานไม

เพียงพอ และอยูกระจัดกระจายกนั หนวยงานที่เปนเจาของขอมูลก็ไมสามารถเปดเผย

ขอมูลการใชพลังงานที่ละเอียดมากกวาการใชพลงังานรายสาขาได  

 ในอนาคตควรสงเสริมใหนักวิชาการมีสวนรวมในการทําวิจัยเพื่อชวยกําหนดนโยบาย

มากขึ้น โดยเฉพาะในขัน้ตอนการเกบ็ขอมูลของหนวยงานรัฐ กระทรวงพลังงานควรเปน

ตัวกลางในการรวบรวมขอมูลทางพลงังานทัง้หมดและเปดเผยขอมูลสูสาธารณะใหมาก

ขึ้น 
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ขอเสนอแนะ การจัดการขอมูล 

 ขอมูลดานทรัพยากรน้าํ และที่ดิน มีปญหามาก พลังงานเก็บขอมูลดีแตไมเปดเผยขอมูล

แกสาธารณะชน 

 หนวยราชการที่รับผิดชอบดานน้ํามีมากกวา 33 แหง มีรูปแบบการเก็บขอมูลที่ตางกัน 

หลาย ๆ ชุดขอมูล เชน ปริมาณน้ําฝน ประสบปญหาสถานีไมเพยีงพอ จึงตองใชการ

สันนิษฐานทางสถติิศาสตรและคณิตศาสตรเพือ่สรางตัวเลขขึน้มา 

 เทคนิคการคํานวณ และวิเคราะหขอมูลของแตละหนวยงานตางกนั ทําใหผลลัพทตาง 

เม่ือเปดเผยขอมูลชุดเดียวกนัจงึเกดิความคลาดเคลื่อนมาก (discrepancy) ทําให

ขอมูลรัฐขัดแยงกนัเองซึ่งลดความนาเชื่อถือ 

 จะเห็นไดวา ระบบขอมูลในประเทศไทยไมมีการรวบรวมอยางเปนระบบ ขาดการบันทึก

วิธีและกระบวนการจัดทํา ขาดความรวมมือดานขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ  

 การจัดทํานโยบายรัฐบนพืน้ฐานขอมูลที่ไมมีคุณภาพเปนจดุออนสําคัญ 

 รัฐบาลตองลงทุนและจดัการระบบขอมูลอยางจริงจงั รวมถึงทําการเปดเผยขอมูลสู

สาธารณะ (open data) เพื่อประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม 
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