
สถานการณพ์ลงังานของประเทศไทย 
แนวโนม้การใชพ้ลงังานขัน้สุดทา้ยของประเทศ 

 

 

 

ktoe 

ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2556 

การผลิต และนําเขา้พลงังานแต่ละประเภท 

 

 

 

สดัส่วนการใชพ้ลงังานแยกตามประเภท 

 

 

 



ปัญหาความมัน่คงดา้นพลงังาน 

NG 
กา๊ซธรรมชาติ 67 % 

น้ํามนัสาํเรจ็รปู  1 % 

ถ่านหิน 20 % 

น้ํา 5 % 

พลงังานทดแทน 1% 

นําเข้า 6 % 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 

แยกตามประเภทพลังงาน 
สัดส่วนการใช้พลังงานเชือ้เพลงิสาํเร็จรูป 

ไฟฟ้า ประเทศไทยพึง่พาการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตเิป็นหลกั (รอ้ยละ 67) ซึง่ถอืเป็นสดัสว่นทีส่งูมาก สง่ผล

ใหเ้มือ่เกดิปญัหาดา้นการ supply ก๊าซธรรมชาต ิอาทเิชน่ การซ่อมบาํรงุแหลม่จา่ยก๊าซจากประเทศเพือ่บา้น 

จะสง่ผลกระทบต่อความมัน่คงในการผลติไฟฟ้า หรอืกระทบต่อตน้ทนุในการผลติไฟฟ้า อยา่งมาก 

เช้ือเพลิง ประเทศไทยเป็นประเทศผูนํ้าเขา้พลงังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่เชือ้เพลงิเหลว โดยกวา่ 83.17 % ใชส้าํหรบัภาค

การขนสง่ และ 80.29 % ของเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นภาคขนสง่เป็นการใชใ้นการขนสง่ทางบก ซึง่ผูใ้ชง้านรถยนตท์ัง้

สว่นบุคคล และบรษิทัขนสง่ยงัไมม่คีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของการใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากนกั 

นํา้มันสาํเร็จรูป 

ภาคอตุสาหกรรม 16.83 % 

ภาคขนส่ง 83.17 % 

ทางบก 80.29 % 

ทางอากาศ 16.87 % 

ทางน้ํา 2.84 % 



การวางแผนเพ่ือสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไทย 

แผนพฒันาพลงังานทดแทน  

และพลงังานทางเลือก 25 % 

ใน 10 ปี 

(พ.ศ. 2555 - 2564) 

แผนพฒันากาํลงัผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2553 - 2573) 

ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 3 

แผนอนุรกัษ์พลงังาน 

20 ปี 

(พ.ศ. 2554 - 2573) 

 จากสภาพปัญหาตา่งๆ ด้านพลงังาน ทางกระทรวงพลงังาน ได้เล็งเห็นความสําคญัของการ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงจัดทําแผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี, แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี และ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาพลงังานของ

ประเทศ ให้มีความมัน่คงอย่างยัง่ยืน 



จุดยืนดา้นพลงังานของสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

4 

1. ประสิทธิภาพสงูสดุจะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีการแข่งขนั ทัง้ในด้านการผลิตและ

การให้บริการ 

2. ผูใ้ช้พลงังานมีทางเลือกในการซ้ือพลงังาน 

3. ความมัน่คงด้านพลงังาน โดยไม่อิงชนิดเช้ือเพลิงและแหล่งเช้ือเพลิงชนิด

ใดชนิดหน่ึงมากเกินไป 

4. ราคาพลงังานจะต้องสะท้อนสภาพตลาด และมีต้นทนุการผลิตท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมให้ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพในภาคอตุสาหกรรม  

7. มีศนูยเ์ผยแพร่ข้อมลูด้านพลงังานของภาคอตุสาหกรรม 



วกิฤต
อาหาร 

ราคานํา้มนัเพิม่ 

เศรษฐกจิ
ขยายตวั 

ราคาอาหารสงู  

ประชากรเพิม่ ภมูอิากาศ
เปลีย่นแปลง 

ชุมชนเมอืง
ขยายตวั 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เส ือ่มโทรม 

แรงงาน 
ภาคเกษตร 

1 

64.4 
Mill.

Non-agri. 64.5% 
: 41.5 million 

Agri. 35.5% 
: 22.9 million 

Population in 2012  
Total Population: 64.4 million 

Annual growth rate 0.8%  

Human Resource 

Land Use

Agriculture

Non-agriculture

Forest

Land Resource 
 

Total country area: 51.3 mil. ha 
 (514,000 sq.km) 

 

Source: Office of Agricultural Economics, 
Royal Forest Department 
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กรมวชิาการเกษตร 
(เนน้วจิยัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื) 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
(สง่เสรมิยวุเกษตรกร วสิาหกจิชุมชน) 

 
กรมปศสุตัว ์ 

(ควบคมุโรค วจิยัพนัธุ)์ 
 

 
มกอช. 

(มาตรฐานและ 
ความปลอดภยัดา้นอาหาร) 

 

 
สปก. 

(จดัรปูทีด่นิ) 
 
 

กรมชลประทาน 
(พฒันาแหลง่นํา้  

โดยเฉพาะในไรน่า) 

สศก. 
(ศกึษา Food  Waste& Loss 

ขอ้มลูสารสนเทศเกษตร) 

กรมพฒันาทีด่นิ 
(ปรบัปรงุดนิ) 

กรมประมง 
(วจิยั ฟ้ืนฟปูระมง) 

กรมการขา้ว 
(วจิยั กระจายพนัธุข์า้ว) 

  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(เพิม่ศกัยภาพเครอืขา่ยสหกรณ์) 

3 



4 

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 
 การลดลงของแรงงานภาคเกษตรและแรงงานสงูอาย ุ
 การสญูเสยีของผลผลติหลงัเก็บเกีย่ว 
 การสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขัน 

อปุทาน : ขอ้จํากดัในการผลติอาหาร 

อปุสงค ์: มคีวามตอ้งการอาหารเพิม่ขึน้ 

 จํานวนประชากรเพิม่ขึน้ 
 การเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรโิภค 
 การนําพชือาหารไปผลติเป็นพลงังาน 
 การสญูเสยีเนือ่งจากการบรโิภคทีฟุ่่ มเฟือย 



5 

1) ควรใหค้วามสาํคญักบักรอบยทุธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหาร ไดแ้ก ่
Food Security, Food Safety, Food Quality และ Food Education 
โดยมเีป้าหมายสาํคญั คอื 

 - ผลติอาหารอยา่งเพยีงพอ 

 - ประชากรเขา้ถงึอาหาร 

 - มกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 

 - รกัษาเสถยีรภาพการผลติอาหารอยา่งย ัง่ยนื 

2) สง่เสรมิใหม้กีารเรง่รดัและพฒันาพนัธุพ์ชืและเทคโนโลย ี
เพือ่เพิม่ผลผลติตอ่ไร ่

3) กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิ โดยมมีาตรการดแูลพืน้ทีเ่พือ่การเกษตร
และชลประทาน 

4) ภาครฐัควรสนบัสนนุใหไ้ปลงทนุในตา่งประเทศ 

5) จดัระเบยีบ Mechanization  

6) บรูณาการการใชนํ้า้  Conjunctive use 



     

สถานการณน์ า้ และการบริหารจดัการน า้

แบบบูรณาการ 

สถาบนัน า้เพื่อความยัง่ยนื 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 คา่เฉลีย่ทัง้ปี ปี 2556 ปี 2557 

สถานการณ์น า้และการจดัสรรน า้ของประเทศไทย (ทีม่า : กรมชลประทาน) 

44 แมง่ัด 

45 
วชริาลงกรณ 

70 
ศรนีครนิทร ์

42 แกง่กระจาน 

30 ภมูพิล 

16 ทบัเสลา 

39 

กระเสยีว 

34 

สริกิติ ิ ์

13 

แควนอ้ย 

19 แมก่วง 42 กิว่คอหมา 

58 กิว่ลม 

48 ปราณบรุ ี

45 บางลาง 

67 รัชชประภา 

19 

19 

หว้ยหลวง 

30 

55 

น ้าอนู 

27 

น ้าพุง 

72 

สรินิธร 

30 

บางพระ 

43 

หนองปลาไหล 

55 ประแสร ์

16 

18 คลองสยัีด 

24 

จุฬาภรณ ์

6 

ป่าสกั 

49 
55 

22 
55 67 

ล านางรอง 

อบุลรัตน ์

ล าปาว 

ปี พ.ศ. ปรมิาตรน ้า  
(ลา้น ลบ.ม.) 

% น ้าใชก้าร  
(ลา้น ลบ.ม.) 

% 

2557 32,919 47 9,416 20 

2556 32,363 46 8,864 19 

ขนุดา่นฯ 

81% ขึน้ไป  เกณฑน์ ้าดมีาก 

51 - 80%    เกณฑน์ ้าด ี       

31 - 50%    เกณฑน์ ้าพอใช ้  

≤ 30%       เกณฑน์ ้านอ้ย 

แผนการจัดสรรน ้า ปี 2557  

สถานการณน ้า ณ 17 ก.ค. 2557 

การเกษตร 
 12,654 ลา้น ลบ.ม.(62%) 

อตุสาหกรรม  
243 ลา้น ลบ.ม.(1%) 

อปุโภค-บรโิภค  
1,921 ลา้น ลบ.ม.(9%) 

รักษาระบบนเิวศนแ์ละอืน่ ๆ  
 5,748 ลา้น ลบ.ม.(28%) 

ปรมิาณฝนสะสม ปี 2557  (มกราคม-มถินุายน) 



ภยัแลง้ปี 47-48 

ปรากฎการณ ์El Nino (น า้นอ้ย) 

ภยัแลง้ปี 41-42 

ปรากฎการณ ์La Nino (น า้มาก) 

ภยัแลง้ปี 53 

อทุกภยัปี 43 
อทุกภยัปี 54 อทุกภยัปี 51 

ภยัแลง้ปี 55 
แนวโนม้  
ปี 57 

อทุกภยัปี 56 

การคาดการณ์ปรากฏการณ ์ENSO ทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย (ทีม่า: สถาบัน NOAA USA) 

พืน้ทีเ่ส ีย่งภยัอทุกภยั/ภยัแลง้ และการคาดการณ ์ENSO 

ปี 2553 

ปี 2548 

ปี 2542 

ปี 2548 

ภยัแลง้ 

ปี 25……. 

ปี 2545 

ปี 2554 อทุกภยั 

ปี 2549 

ปี 2553 

1,440,000 
Mil.B 

(ยังไมเ่กดิจรงิ) 

(เกดิจรงิ) 

กทม. และปรมิณฑล 

ระยอง ชลบรุ ี
ฉะเชงิเทรา 

16,340 
Mil.B 

9,627  
Mil.B 

13,385 
Mil.B 

1,520 
Mil.B 

7,565 
Mil.B 

1,415 
Mil.B 

300,000 Mil.B 

???? 
Mil.B 

ปี 25……. 

???? 
Mil.B 

ความเสยีหายทีเ่กดิจากอทุกภยั/ภัยแลง้ 

Source: http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222  

พืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าทว่ม พืน้ทีเ่สีย่งภยัน ้าแลง้ 

Source: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml  

http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option=com_weblinks&catid=157&Itemid=222
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml


รปูแบบการบรหิารจดัการน า้ของตา่งประเทศ 

Source: 
http://www.pub.gov.sg/Pages/d
efault.aspx  

Source:  http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-
Authority-Info.aspx  

Source: http://english.kwater.or.kr/  

17 reservoirs for storage 

expire in 2061 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JDfqrFkipCEymM&tbnid=kzOee_asnYJnZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://visualarchive.sg/?p=927&ei=MZbIU56eLIyHuATN7oKYCg&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNHm044UscRDfWMNdZdnJR-TqL6jCg&ust=1405740967991834
http://www.pub.gov.sg/Pages/default.aspx
http://www.pub.gov.sg/Pages/default.aspx
http://www.pub.gov.sg/Pages/default.aspx
http://www.pub.gov.sg/Pages/default.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/Pages/Water-Authority-Info.aspx
http://english.kwater.or.kr/
http://english.kwater.or.kr/


ยทุธศาสตรข์องสถาบนัน า้เพือ่ความย ัง่ยนื และความรว่มมอืฯ   

ยกระดับการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้าใหเ้ป็นปัจจัยหนึง่
ของวถิชีวีติเพือ่สรา้งความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิและสงัคม
ระดับชาต ิ

สรา้งเครอืขา่ยภารกจิ การ
บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
แบบบรูณาการ 

เสรมิสรา้งบคุลากร และ
เผยแพร่นวัตกรรมการ
บรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
ทีท่ันสมัย 

ประสานความรว่มมอื หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบนัการศกึษา ระดบันโยบายและปฎบิตังิานรว่มกนั  

ชลบรุ ีระยอง  
ฉะเชงิเทรา 

  
นครราชสมีา ขอนแกน่   
อดุรธาน ีอบุลราชธานี 

 

กรุงเทพมหานครและ 
ปรมิณฑล 7 จังหวดั 

  ประจวบครีขีนัธ ์ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ี 
นครศรธีรรมราช สงขลา  ภเูก็ต 

ขอ้มลูขา่วสาร 

แกไ้ขปัญหา 
แบบบรูณาการ 

จัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารน ้า (War room) ครอบคลมุจงัหวัดเศรษฐกจิ 
20 จังหวัดทัว่ประเทศโดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  

ขอ้มลูขา่วสาร แกไ้ขปัญหา 
แบบบรูณาการ 

จัดท าหลกัสตูร “ผูน้ าดา้นการบรหิารจัดการน ้า” และแลกเปลีย่น
ความรูด้า้นวชิาการและนวัตกรรมการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้า 
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