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ปจจัยหลักที่สงผลตอความตองการพลังงาน

ขนาดของกิจกรรมในสาขา

เศรษฐกิจ (e.g. GDP รายสาขา)

ประสิทธิภาพ (ความเขมขน) ของ

การใชพลังงานในสาขาเศรษฐกิจ 

(e.g. ktoe/$)

ความตองการพลังงาน

ขั้นสุดทายในแตละ

สาขาเศรษฐกิจ (ktoe)

ผลพยากรณเศรษฐกิจมหภาค

พยากรณจากแนวโนมในอดีต + ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน
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การพยากรณความตองการพลังงานขั้นสุดทายรายสาขา

𝐸𝐸𝑡𝑡 = �
𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑡𝑡

• 𝐸𝐸𝑡𝑡 คือ ความตองการพลังงานขั้นสุดทายในป 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

บริการ

ขนสง

ครัวเรือน

5 สาขาเศรษฐกิจ:

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑡𝑡



ขอมูลที่ใชในการพยากรณ

ขอมูล แหลงท่ีมา

การใชพลังงานข้ันสุดทาย 

สําหรับ 5 สาขาเศรษฐกิจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 

กระทรวงพลังงาน

ผลิตภัณฑมวลรวม

สําหรับ 4 สาขาเศรษฐกิจ

ฐานขอมูลของธนาคารโลก (World Bank) 

รายไดตอหัวประชากร (สําหรับสาขาครัวเรือน) ฐานขอมูลของ Groningen Growth and 

Development Center (GGDC) 

แนวโนมการเปล่ียนแปลงของความเขมขนในการ

ใชพลังงาน

รายงาน “World Energy Outlook: Special 

Report on SouthEast Asia” โดย 

International Energy Agency



การใชพลังงานโดยรวม ภายใตฉากทัศนตาง ๆ 

การใชพลังงานโดยรวม (หนวย: พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ)

ที่มา : จากการคาํนวณของคณะผูวิจัย



สัดสวนการใชพลังงานรายสาขา

ที่มา : จากการคาํนวณของคณะผูวิจัย



อัตราการเติบโตของการใชพลังงานรายสาขา

สาขาเศรษฐกิจ อัตราการเติบโต

(รอยละตอป)

ปจจัยขับเคล่ือนหลัก

เกษตร 1 – 3 การนําเคร่ืองจักรมาใชมากขึ้น

(Mechanization)

อุตสาหกรรม 0.85 – 4 การขยายตัวของกิจกรรมการผลติ

การคาและบริการ 1 – 5 การขยายตัวของกิจกรรมบริการ

ขนสง 0.5 – 3 การขยายตัวของการขนสง โดยเฉพาะ

การขนสงผูโดยสาร

ครัวเรือน 2 – 3 รายไดและคุณภาพชีวิตที่สงูขึ้น



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 เปล่ียนรูปแบบการใชพลังงานในภาคขนสง

• ประสิทธิภาพสูง 

• ประหยัดพลังงาน 

• มีระบบสมองกลอัจฉริยะ 

• เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ปจจัยขับเคล่ือน 

• การใชพลังงานในภาคขนสงอาจเพิ่มหรือลด

• การใชพลังงานในภาคขนสง จะเปล่ียนจากการพึ่งพา

น้ํามันเปนหลัก มาพึ่งพาไฟฟามากข้ึน

• ประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน จะเปล่ียนจากการ

นําเขาน้ํามันดิบ มาเปนความมั่นคงทางดานการจัดหา

ไฟฟา ไดแกการนําเขากาซธรรมชาติเหลว และถาน

หิน

ผลกระทบตอการใชพลังงาน

ความไมแนนอน

• ตนทุนของเทคโนโลยี battery จะถูกลงเร็วเพียงใด

• นโยบายสงเสริมของภาครัฐ

• ความเชื่อมั่น และการยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ ของผูใชรถ



ไฟฟาจากแสงอาทิตย เปล่ียนรูปแบบกิจการไฟฟา

• ตนทุนระบบที่ถูกลงอยางรวดเร็ว 

ทําใหเกิดความคุมคาในการลงทุน

• ความมั่นคงทางพลังงาน

• การลดกาซเรือนกระจก

ปจจัยขับเคล่ือน 

• การใชไฟฟาโดยรวมอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง

• การนําเขากาซธรรมชาติเหลวและถานหินเพื่อผลิต

ไฟฟาจะลดลง เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน

• การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงแตยังไม

หมดไป

• ผูใชไฟฟากลายเปนผูผลิตไฟฟาเสียเอง 

• การบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และการกํากับ

กิจการไฟฟา จําเปนตองเปล่ียนแปลง

ผลกระทบตอการใชพลังงาน

ความไมแนนอน

• ตนทุนของเทคโนโลยี battery จะถูกลงเร็วเพียงใด

• กฎระเบียบ และนโยบายสงเสริมของภาครัฐ

• ระยะเวลาในการปรับปรุงโครงขายไฟฟาเพื่อรองรับพลังงานทดแทน



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

เนนการเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงคารบอนต่ํา

• การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(COP21) 

• ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ปจจัยขับเคล่ือน 

• การใชพลังงานโดยรวมอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลง

• เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงคารบอนตํ่าใน

ทุกสาขาเศรษฐกิจ

ผลกระทบตอการใชพลังงาน

ความไมแนนอน

• ความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงในการลดกาซเรือนกระจกตามที่สัญญาไวใน COP21 

ของประเทศไทย และทั่วโลก



สรุปผลพยากรณและความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

 การใชพลังงานโดยรวม: เพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 0.5 – 5 ตอป 

 สัดสวนการใชพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจ: แตกตางจากปจจุบันเพยีงเลก็นอย

เทานั้น

 การใชพลังงานในทกุสาขาเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกตางกัน 

• ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับผลการพยากรณในฉากทัศนยุทธศาสตรชาติ

 ปจจัยหักเห (disruptive) ที่อาจทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงแนวโนมของการใช

พลังงานไปจากปจจุบันอยางสิ้นเชิง (trend break)

• ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicles)

• การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV)

• ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage)

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
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