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ความส�ำคัญและบทบาทของอุตสาหกรรม
พลังงานต่อเศรษฐกิจไทย

พลังงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทต่อการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทัง้ นีก้ ารบริโภค
พลังงานของไทยนั้นมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ย
แล้วในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา การใช้พลังงานของไทยโดยรวมจะ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ราวร้อยละ 4.46 ต่อปี ซึง่ ใกล้เคียงกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยการใช้พลังงานจะมีอตั ราการ
ขยายตัวสูงกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่เล็กน้อย แสดงให้
เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นต้องพึ่งพิงการใช้พลังงานในสัดส่วนสูง
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการใช้พลังงานมากกว่าทีผ่ ลิตได้ใน
ประเทศ โดยข้อมูลจากธนาคารโลกระบุชัดว่าประเทศไทยมี
การน�ำเข้าพลังงานสุทธิมากกว่าร้อยละ 40 ของพลังงานทีใ่ ช้มา
โดยตลอด แม้วา่ การน�ำเข้าพลังงานจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ก็ท�ำให้แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเติบโต
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Energy is one of the major factors that play a
significant role in driving the Thai economy and
society. The trend of the energy consumption in
Thailand moves in the same direction as the fast
economic growth of the country. For the past 25
years, the energy consumption in Thailand has
been increasing on average about 4.46 % per
annum which is close to the economic growth
rate or, in effect, slightly higher than the average
economic growth rate. This means that the Thai
economy has to rely a great deal on energy
consumption. In addition, Thailand consumes
more energy than what it can produce domestically.
According to the World Bank statistics, Thailand
imports more than 40% of the total energy used

อย่างมากในอนาคต ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของการใช้
พลังงานเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy
Intensity) ของไทยกับประเทศ ๆ ทัว่ โลกในช่วง 25 ปีทผี่ า่ นมา
ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่า Energy Intensity1
ทีค่ อ่ นข้างคงทีซ่ งึ่ แตกต่างจากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อมูล
นี้ชี้ให้เห็นว่า Energy Intensity ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วส่วน
ใหญ่มแี นวโน้มลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
ของประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศที่
ก�ำลังพัฒนาหลายประเทศกลับมีแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม

1 Energy intensity is measured by the heat units per GDP

in the country. Although in recent time, the
import of energy has declined the economic
expansion of cities and urban areas in all regions
of the country results in the upward trend of
energy consumption in the future. When comparing
Thailand’s ratio between the energy use and the
GDP or the energy intensity with other countries in
the past 25 years, it appears that Thailand’s
energy intensity1 has remained fairly steady which
differs from what is found in developed countries
where energy intensity tends to decrease.
The downward trend in developed countries
means that their energy consumption efficiency
has improved while the trend in developing
countries will be the opposite.
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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โดยทัว่ ไปตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอุตสาหกรรมพลังงานนัน้ จะแบ่งกลุม่
ผู้เล่นส�ำคัญออกเป็น 3 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือ แหล่งพลังงาน
กลุม่ ทีส่ องคือการผลิตหรือการแปรรูป กลุม่ ทีส่ ามคือ ตลาดและ
การกระจายสู่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละห่วงโซ่คุณค่า
ตามรูปภาพแสดงห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลังงานดัง
รูปภาพที่ 1 และส�ำหรับห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมพลังงานที่
แสดงการใช้พลังงานรายสาขาและการจัดหาพลังงานทั้งระบบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทสามารถแสดง
ดังรูปภาพที่ 2 ดังนี2้

According to the value chain, the players in the
energy industry can be classified in 3 groups: the
energy sources, the production and processing and
the market and distribution. The details of the value
chain of the energy industry are explained in Figure
1. The value chain of demand in the energy industry
which shows the use of each category of energy
and the supply of energy in the entire demand
chain system is illustrated in Figure 22. They are as
follows:

แหล่งพลังงาน ส่วนนีเ้ กีย่ วข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลซึง่ ดูแล
เรื่ อ งแหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น กรมอุ ท ยาน
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ ซึ่งรับผิดชอบดูแลการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรของชาติ เช่น เขตพืน้ ทีแ่ หล่งพลังงานต่าง ๆ รวมทัง้
พลั ง งานลม แหล่ ง พลั ง งานน�้ ำ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม
เท่ า เที ย มและด� ำ รง ทรัพยากรให้ความยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงเกษตรกร พ่อค้าคนกลางและชุมชน หรือโรงงาน
ซึง่ มี บทบาทเป็นผูร้ วบรวมวัตถุดบิ ทางการเกษตร ของเหลือใช้
หรือขยะมูลฝอย เพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เป็น
พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล อย่างไรก็ตามการเข้า
ถึงแหล่งพลังงานเหล่านี้ ยังมีข้อจ�ำกัดทางด้านเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีราคาสูง นอกจากนี้การรวบรวมวัตถุดิบ
เพือ่ ผลิตพลังงานชีวมวลก่อนน�ำไปแปรรูปพลังงานนัน้ ยังไม่ดนี กั
เนือ่ งจากไม่มกี ารคัดแยกประเภทโดยมีพอ่ ค้าคนกลางไปตัง้ ลาน
รับซื้อ ท�ำให้อ�ำนาจต่อรองอยู่ที่ผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย

The energy sources : This part deals with government
agencies in charge of supervising natural resources
such as the Department of Natural Parks, the Department
of Irrigation and the Department of Forestry which are
all involved with the access to natural sources of
energy such as wind energy and hydro-power and to
ensure fair and equitable of use and sustainability.
They also deal with farmers, middlemen and the
community or factories which collect agricultural raw
materials, waste and garbage to send for processing
into biomass energy, biogas and biodiesel. However,
access to these kinds of energy requires high technology
and costly infrastructure. In addition, the collection of
the raw materials to produce biomass energy before
turning into energy is still not good enough since
there is no separation of garbage and waste and the
middlemen often turn up to buy them from the sellers
giving more bargaining power to buyers.

The change in energy consumption and GDP
Percentage
20
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Final stage of energy consumption (KTOE) : FEC
FEC : GDP (TOE : M.Bahts)
Source: The Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy.Thailand Energy Statistics 2015 [online]
from http:// www.eppo.go.th/info/cd-2015/Energy%20Statistics%20of%20Thailand%202015.pdf
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2 Fiscal Policy Office. Report on the Project on Hiring Consultants to set up Thailand’s Position in Monetary System and Support for the Ministry
of Finance’s ASEAN Fiscal and Monetary Strategy. [Online] retrieved from http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=4339
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การผลิตและการแปรรูปพลังงาน ท�ำหน้าที่แปรสภาพวัตถุดิบ
พลังงานต่าง ๆ รวมทั้งวัตถุดิบพลังงานทดแทนซึ่งรวบรวมมา
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้ำ หรือ
ก๊าซชีวภาพ ให้อยู่ในรูปความร้อน หรือกระแสไฟฟ้า ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงแตกต่างตามประเภท
พลังงาน โดยประกอบด้วยหน่วยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และผู ้ ป ระกอบการภาคธุ ร กิ จ เช่ น การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
การไฟฟ้ า นครหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้จัด
จ�ำหน่ายเครื่องจักรหรือกลไกต่าง ๆ ในการแปรสภาพวัตถุดิบ
เป็นพลังงาน

Production and processing : Energy production and
processing change different energy raw materials
including raw material for alternative energy such as
the solar energy, hydro-power , or biogas into a
state of heat or electricity current. This has to rely
heavily on high technology which differs from
one kind of energy to another. This part includes
both the industry and technology agencies and
entrepreneurs such as the Electricity Generation
Authority, the Metropolitan Electricity Authority and
industrial factories which are sale distributors of all
the machines and equipment for processing raw
materials into energy.

ตลาดและการกระจายสู่ผู้ใช้ บทบาทในการท�ำหน้าที่รับซื้อ
พลังงานที่แปรสภาพแล้ว รวบรวมก่อนส่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ใช้
ตามบ้านเรือนหรือภาคอุตสาหกรรม ส่วนมากยังคงเป็นบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. กฟน. กฟภ. ซึ่งถือว่ามีศักยภาพดี
พอใช้ มีเสถียรภาพแต่ยังต้องปรับปรุงให้บริการมีความทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพในเขตทุรกันดารให้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบโลจิสติกส์ไทยยังไม่แข็งแกร่ง ขาดแคลนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ดี ท�ำให้ต้นทุนในการกระจายพลังงานค่อนข้างสูงและไม่
สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

Market and distribution: The role of purchasing
processed energy and distributing it to household
users or to the industry is placed largely in the
hands of state enterprises such as EGAT, MEA and
PEA. Though these agencies’ potential is fairly good
and stable, they need to improve their service
coverage more widely and efficiently in the remote
areas. Since Thailand’s logistic system is not
sufficient and lacks good infrastructure, the cost of
energy supply is therefore high and access to energy
is still uneven.
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Value Chain of Alternative Energy Industry

• Farmers, middlemen, and
community or factories are to
collect all agricultural raw materials,
waste or garbage to pass on for
processing into biogas and
biodiesel.

• The need to rely on high
technology which differs from
one type of alternative energy to
another.

• Mostly it remains under the
responsibility state enterprises
such as EGAT MEA and PEA

• Industry and technology
agencies and entrepreneurs such
as EGAT, MEA and industrial
f a c t o r i e s which distribute
machinery and equipment for
processing raw materials into
energy.

Source: Adapted from Report on the Project on Hiring Consultants to set up Thailand’s Position in Monetary System and Support for the Ministry
of Finance’s ASEAN Fiscal and Monetary Strategy. [Online] retrieved from http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=4339
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(Primary Energy)
(Energy Transformation)

• Agencies or enterprises
responsible for purchasing
processed energy and collecting
them before distributing to
households or the industry

(Final Energy)

• Department of Alternative
Energy and Energy Preservation
Department of Mineral Fuels
Department of Energy Business
EGAT and other energy and
resources agencies are responsible
for formulating policy and for the
country’s natural resources.

• The middlemen process the raw
materials from solar energy,
hydro- power, or biogas into energy
such as heat or electricity current.

Market and
Distribution

(Economic Sectors)

• Raw material sources and
collection of resources or raw
materials

Manufacture/Energy
transform

(Key Parameters)

Energy Sources

The energy supply and value chain

(Energy Supply)
Crude Oil

Refinery
Capacity, Output
Share, Conversion
Efficirncy

Natural Gas

Coal

Other

Biomass
solar
Wind
Waste
Hydro

Gas Separation Plant (GSP)
Capacity, Output Share,
Conversion Efficirncy

Power Generation
Load Forecast, PDP, Thermal Efficiency,
Capacity Factor, Investment and
Generation Cost

Petroleum
Products

Natural Gas

Renewable

Electricity & Heat

Coal

Biomass
Biogas
Biofuel

Renewable

Transportation

Industrial

Road, Rail, Water, Air

Food, Textile, Wood, Paper,
Chemical, Non Metal,
Basic Metal, Fabricated Metal

Commercial

Residentail

Agriculture

GDP, Oil Price,
National Plan,
Energy Intensity

GDP, Energy Intensity

GDP,
Energy Intensity

Number of
Household,
Energy Intensity

GDP,
Energy Intensity

Source: Policy and Planning Office and the Energy Research Institute, Chulalongkorn University. Thailand’s Energy in the next 20 years. In
Thailand’s Master Plan in Energy for the next 20 years Project, 2nd Stage, the 1st Brainstorming Seminar [Online] retrieved from http://www.eri.
chula.ac.th/eriweb/resources/uploads/2013_03_07_18_17_45.pdf
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Volume of energy consumed
by countries in 2014

Africa

5.36%

ภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ

Central America
and South America

6.40%

Middle East

21.83%

Status of the Energy Industry on Global Level
สถานการณ์พลังงานโลก

North America

21.89%

Europe and Russia

41.26%

Asia and Paciﬁc

จากข้อมูลการใช้พลังงานของบริษัท บริติชปิโตรเลียม จ�ำกัด (BP)
พบว่า ในปี 2557 โลกมีความต้องการใช้พลังงานรวม 12,928.40
ล้านตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ โดยประเทศที่มีการใช้พลังงานสูงสุด 3
อันดับแรกของโลกได้ แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเทศไทยมีการใช้พลังงานรวม 121.5 ล้านตันเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ อยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก โดยน�้ำมัน ถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติถอื เป็นพลังงานหลักทีม่ กี ารใช้มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คิด
เป็นปริมาณการใช้รวมกันเท่ากับ 11,158.47 ล้านตันเทียบเท่า
น�ำ้ มันดิบ หรือเท่ากับร้อยละ 86.31 ของการใช้พลังงานทัง้ หมดของ
โลก ขณะทีไ่ ฟฟ้าพลังน�ำ้ และพลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ มีสดั ส่วนการ
ใช้รวมกันประมาณร้อยละ 9.25 ของการใช้พลังงานทัง้ หมดของโลก
รายงาน 2015 Key World Energy Statistics ของ International
Energy Agency ระบุว่า ในปี 2556 อุปทาน (ปริมาณการผลิต)
พลังงานขัน้ ต้นของโลกมีจำ� นวน 13,541 ล้านตันเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ
ประกอบด้วยน�้ำมันมากที่สุด ร้อยละ 31.1 ของอุปทานพลังงาน
ขั้ น ต้ น ของโลกทั้ ง หมด รองลงมาคื อ ถ่ า นหิ น ร้ อ ยละ 28.9
ก๊ า ซธรรมชาติ ร้ อ ยละ 21.4 เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ ร้ อ ยละ 10.2
นิวเคลียร์ ร้อยละ 4.8 ไฟฟ้าพลังน�ำ้ ร้อยละ 2.4 และพลังงานอืน่ ๆ
ร้อยละ 1.2 ตามล�ำดับ
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According to British Petroleum (BP) statistics, in 2014
the global demand for energy consumption totaled
12.9284 billion tons of crude oil equivalent. The
most 3 top energy consuming countries are China,
USA and Russia. Thailand’s energy consumption
is 121.5 million tons of crude oil equivalent, ranking
21st in the global list. Oil, coal and natural gas are
the 3 top sources of energy totaling 11.15847 billion
tons of crude oil equivalent or 86.31% of the
world’s total energy consumption. Hydroelectricity
and other sources of renewable energy accounted
for 9.25% of the total global energy consumption.
The International Energy Agency 2015 Key World
Energy Statistics shows that in 2013 the global
primary energy demand (production volume) was
13.541 billion tons of crude oil equivalent, consisting
of oil which is the largest proportion at 31.1% of all
the global primary energy demand, coal which is
28.9%, natural gas 21.4%, biofuels 10.2%, nuclear
4.8%, hydroelectricity 2.4% and other forms of
energy 1.2%

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

China
USA
Russia
India
Japan
Canada
Germany
Brazil
South Korea
Iran
Saudi Arabia
France
Mexico
UK
Indonesia
Italy
Spain
South Africa
Turkey
Australia
Thailand

3.25%

volume of energy consumption (million tons of crude)

Proportion of energy consumption
by region in 2014

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2015

Proportion of global consumption
of energy demand in 2013

2.45% 2.45%

renewable energy
renewable energy
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others
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Source: BP Statistical Review of World Energy June 2015 and International Energy Agency. 2015 Key World Energy Statistics.
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จากข้อมูลการใช้พลังงานของบริษัท บริติชปิโตรเลียม จ�ำกัด (BP)
พบว่า ในปี 2557 กลุม่ ประเทศอาเซียน3 มีความต้องการใช้พลังงาน
รวม 556.32 ล้านตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ โดยประเทศที่มีการใช้
พลังงานมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ตามล�ำดับ โดยน�้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติถอื เป็นพลังงานหลักทีม่ กี ารใช้มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คิด
เป็นปริมาณการใช้รวมกันเท่ากับ 528.26 ล้านตันเทียบเท่าน�้ำมัน
ดิบ หรือเท่ากับร้อยละ 94.95 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ขณะที่
ไฟฟ้าพลังน�้ำและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ มีสัดส่วนการใช้รวมกัน
ประมาณร้อยละ 5.04 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

สถานการณ์พลังงานในอาเซียน

According to the BP energy consumption statistics, in
2014 the total demand for energy in ASEAN countries3
totaled 556.32 million tons of crude oil equivalent. The
most energy consuming countries are Indonesia,
Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam and the
Philippines respectively. Oil, coal and natural gas are
the 3 major sources of energy accounting for 528.26
million tons of crude oil equivalent or 94.95% of all the
energy consumed. Hydroelectricity and other renewable
energy only accounted for 5.04% of all the energy
consumed.

Energy consumption in ASEAN countries in 2014
(Units: Million tons of crude oil equivalent)

กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจีนและอินเดีย มี
อิทธิพลต่อภาคการใช้พลังงานของโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุม่
ประเทศอาเซียนซึง่ เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ส่งผลให้
กลุ่มอาเซียนมีการใช้พลังงานเติบโตกว่า 2.5 เท่า ในช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมา ทั้งนี้การใช้พลังงานของกลุ่มอาเซียนนั้นขึ้นกับปัจจัยที่
หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐกิจ ราคาพลังงาน เทคโนโลยี และ
นโยบายพลังงานของแต่ละประเทศ ซึง่ ประเทศไทยและประเทศอืน่
ในกลุ่มอาเซียนจ�ำเป็นต้องปรับตัวและร่วมมือกันในการพัฒนาการ
ใช้พลังงานและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

The Asia-Pacific countries including China and India bear
such a great effect on the global energy consumption.
The ASEAN countries are one of the world’s regions
with the fastest economic growth at 4.7 per annum and
therefore are having a 2.5 time increase in energy
consumption growth in the past 20 years period. The
ASEAN energy consumption depends on various factors
such as the economy, energy prices, technology and
energy policy in each of the member country. There is
a need for Thailand and other ASEAN countries to
cooperate and adapt the way they consume energy
in order to achieve economic and energy sustainability.

Oil

natural gas

coal

Nuclear

hydro
eletricity

renewable
energy

Primary
energy

Indonesia

73.9

34.5

60.8

-

3.4

2.2

174.8

Thailand

53.0

47.4

18.4

-

1.2

1.5

121.5

Malaysia

35.2

36.9

15.9

-

2.7

0.3

91.0

Singapore

66.2

9.7

-

-

-

0.2

76.1

Vietnam

18.7

9.2

19.1

-

12.3

0.1

59.3

philippines

14.3

3.2

11.7

-

2.1

2.3

33.6

Total

261.4

141.0

125.9

-

21.6

6.5

556.3

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2014

3 These are only the six ASEAN countries: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam and the Philippines.

14

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

15

แหล่งพลังงานของอาเซียน

ประเทศ

แหล่งพลังงาน

country

Sources of energy

บรูไน

แหล่งพลังงานหลักของประเทศบรูไนคือ ก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มัน ในปี 2550 มีการจัดหาพลังงานขัน้ ต้น
(Primary Energy Supply) ส�ำหรับก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 2.028 Mtoe (ล้านตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
และส�ำหรับน�้ำมันเท่ากับ 0.764 Mtoe (ล้านตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)

Brunei

Brunei’s main sources of energy are natural gas and oil. In 2007 Brunei had
primary energy supply of 2.028 Mtoe (million tons of crude oil equivalent) in
natural gas and 0.764 Mtoe in oil.

กัมพูชา

แหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของประเทศกัมพูชา คือ เชื้อเพลิงชีวมวล ในปี 2550 ความต้องการพลังงาน
ทั้งหมดของประเทศกัมพูชาคือ 5.2 Mtoe โดยที่เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีการใช้มากถึง
ร้อยละ 70.4 รองลงมาคือที่เหลือเป็นน�้ำมัน อยู่ที่ร้อยละ 29.5

Cambodia

Cambodia’s major source of energy is biomass fuel. In 2007 Cambodia’s total energy
demand was 5.2 Mtoe. Biomass fuel is the major energy consumed and accounted for
70.4%, followed by oil at 29.5%.

อินโดนีเซีย

แหล่งพลังงานหลักของประเทศอินโดนีเซีย คือ ก๊าซธรรมชาติ น�ำ้ มัน และถ่านหิน โดยมีแหล่งถ่านหิน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้มากที่สุด

Indonesia

Indonesia’s major sources of energy are natural gas, oil and coal. Indonesia has the
world’s largest coal resources. Oil is the most consumed energy.

สปป.ลาว

แหล่งพลังงานหลักของประเทศลาว คือพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิตพลังงานจากน�้ำ
ในปี 2550 ความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศลาวอยู่ที่ 2.2 Mtoe

Laos, PDR

Laos’s major energy sources are biomass fuel and hydroelectricity. In 2007 Laos’s
total energy demand was 2.2 Mtoe.

มาเลเซีย

แหล่งพลังงานหลักของประเทศมาเลเซียที่ส�ำคัญ คือ พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ในปี 2550 ความ
ต้องการพลังงานทั้งหมดของประเทศมาเลเซียคือ 60.8 Mtoe โดยที่ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีการใช้มากที่สุดถึงร้อยละ 42.9

Malaysia

Malaysia’s major energy source is natural gas. In 2007 Malaysia’s total energy demand
was 60.8 Mtoe. Natural gas accounted for 42.9% of all the energy consumed.

เมียนมา

แหล่งพลังงานทีส่ ำ� คัญของประเทศเมียนมา คือ น�ำ้ มัน ทีเ่ มียนมามีปริมาณน�ำ้ มันมาก ในปี 2550 ความ
ต้องการพลังงานทัง้ หมดของประเทศเมียนมาคือ 15.7 Mtoe โดยทีน่ ำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิงหลักทีม่ กี ารใช้
มากถึงร้อยละ 66.0 รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ร้อยละ 19.5

Myanmar

Myanmar’s major energy source is oil. Myanmar has plenty of oil. In 2007 Myanmar’s
total energy demand was 15.7 Mtoe. Oil is the most consumed energy accounting
for 66.0%, followed by natural gas at 19.5%.

ฟิลิปปินส์

แหล่งพลังงานหลักของประเทศฟิลิปปินส์ที่ส�ำคัญ คือ พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ในปี 2550 ความ
ต้องการพลังงานทัง้ หมดของประเทศฟิลปิ ปินส์คอื 41.0 Mtoe โดยทีน่ ำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิงทีม่ กี ารใช้มาก
ที่สุดถึงร้อยละ 35.4

Philippines

Philippines’s major energy source is natural gas. In 2007 Philippines’s total energy demand
was 41.0 Mtoe. Oil is the most consumed energy accounting for 35.4%

Singapore

Singapore’s biggest consumption of energy is oil. In 2007 Singapore’s total energy demand
was 30.5 Mtoe. Oil accounts for 77.8% of energy consumption.

Thailand

Thailand’s major sources of energy are oil and natural gas. In 2007 Thailand’s total energy
demand was 106.1 Mtoe. Oil accounts for 41.9 % of energy consumption.

Vietnam

Vietnam’s major source of energy is oil which is plentiful. In 2007 Vietnam’s total
energy demand was 55.6 Mtoe. Non-oil energy accounts for 44.1% of energy
consumed while oil accounts for only 23.8%.

สิงคโปร์
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Sources of Energy in ASEAN

ประเทศสิงคโปร์มีการใช้พลังงานมากที่สุด คือ พลังงานจากน�้ำมัน ในปี 2550 ความต้องการพลังงาน
ทั้งหมดของประเทศสิงคโปร์คือ 30.5 Mtoe โดยที่น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีการใช้มากถึงร้อยละ
77.8 ที่เหลือเป็นก๊าซธรรมชาติ

ไทย

แหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยที่ส�ำคัญ คือ พลังงานจากน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในปี 2550
ความต้องการพลังงานทั้งหมดของประเทศไทยคือ 106.1 Mtoe โดยที่น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้
มากที่สุดถึงร้อยละ 41.9

เวียดนาม

แหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของประเทศเวียดนาม คือ น�้ำมัน ที่เวียดนามมีปริมาณน�้ำมันมาก ในปี 2550
ความต้องการพลังงานทั้งหมดของประเทศเวียดนามคือ 55.6 Mtoe โดยที่เชื้อเพลิงอื่น ๆ เป็น
เชื้อเพลิงหลักที่มีการใช้มากถึงร้อยละ 44.1 รองลงมาคือที่เหลือเป็นน�้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 23.8

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

Source: Ministry of Energy, Energy and ASEAN [online] retrieved from http://www.thailandenergyeducation.com/assets/media/A007.pdf.
Mtoe = million tons of crude oil equivalent
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โดยในช่วงแรกมีการใช้ถา่ นหินลิกไนต์ทมี่ อี ยูม่ ากในประเทศ แต่
ต่อมาได้มกี ารน�ำเข้าถ่านหินทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่ามาใช้มากขึน้ ส่วน
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมนั้น ในช่วงแรกมีการใช้มากในรูปของ
ถ่ า น ฟื น และแกลบ โดยใช้ ม ากในครั ว เรื อ นชนบท และ
อุตสาหกรรมบางประเภท แต่สดั ส่วนนีม้ แี นวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่อง และคาดว่าน่าจะมีสัดส่วนลดลงต่อไป ส�ำหรับพลังงาน
หมุนเวียนนัน้ ซึง่ มีสดั ส่วนการใช้งานอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 8.45
ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด

สถานการณ์พลังงานของไทย
การใช้พลังงานของไทยในปี 2558 มีปริมาณทั้งสิ้น 77.881
พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ปริมาณการใช้ยังคงปรับตัวสูงขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.7 ตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
(มกราคม - ธันวาคม 2558) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน จะเห็นได้ชดั ว่าแหล่งพลังงานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ของไทย คือ น�้ำมันปิโตรเลียมซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานโดยเฉลี่ย
อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 49.04 ของปริมาณการใช้พลังงานทัง้ หมด
ตามด้วยไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้จากแหล่งผลิต
ในอ่าวไทย แต่ในระยะหลังเมื่อมีการใช้มากขึ้นจึงต้องมีการน�ำ
เข้าจากเมียนมาด้วย การใช้ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด การใช้ถ่านหินมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.20
ของพลังงานทั้งหมด
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constantly. Coal is used for 6.20% of all energy
consumption. Domestic lignite was used in the early
stages but of late, coal of better quality has been
imported. Renewable energy was found in charcoal,
firewood and husk and used in rural households and
some kinds of industry. But its use is already and
continues to be in constant decline. Renewable
energy accounts for 8.45% of all the energy
consumption.

In 2015, Thailand energy consumption totaled
77. 881 billion tons of crude oil equivalent and the
consumption rate rose by 2.7 % from the previous
year, similar to the economic growth. According to
the Department of Alternative Energy Development
and Efficiency’s Report of Energy Situation in
Thailand (Jan-Dec 2015), petroleum is clearly the
most important source of energy in Thailand
and accounts for 49.04% of all energy consumption,
followed by electricity and natural gas, mostly from
the Gulf of Thailand. As the demand has grown,
natural gas has to be imported also from Myanmar.
Natural gas consumption rate keeps growing

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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การใช้พลังงานของไทยในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ เห็นได้ชัดว่า
กว่าร้อยละ 70 ของพลังงานถูกใช้ไปใน 2 สาขา คือ สาขา
การขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรม โดยทัง้ สองสาขาเป็นสาขาที่
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้พลัง งานในสัดส่วนที่สูง มาโดยตลอด คือ
ประมาณร้อยละ 36.75 และร้อยละ 35.69 ตามล�ำดับ รองลง
มาคือ สาขาบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ร้อยละ 15.11 ธุรกิจการค้า ร้อยละ
7.23 และเกษตรกรรม ร้อยละ 5.22
ทั้งนี้การผลิตพลังงานในปี 2558 มีปริมาณ 76,462 พันตัน
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 2.9
โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 66.3 ของ
การผลิตพลังงานทัง้ หมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอืน่ ๆ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 16.5 และ 17.2 ตามล�ำดับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน�้ำมันรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 8 โรง
มีกำ� ลังการกลัน่ รวมทัง้ สิน้ 1,251,500 บาร์เรลต่อวัน นอกจาก
นี้ ยั ง มี โ รงแยกก๊ า ซธรรมชาติ 6 โรง มี ข นาดรวม 2,660
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่งท�ำการ
ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลักอีก 1 โรง มีขนาด 120
ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน โดยพบว่ามีการผลิตน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ซึง่
ประกอบด้วย น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันเตา และน�้ำมันก๊าด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 46.3 16.4 12.7 11.8 10.6 และ 2.2 ตามล�ำดับ
ทัง้ นีไ้ ม่รวมน�ำ้ มันกึง่ ส�ำเร็จรูปปริมาณ 1,205 พันตัน เทียบเท่า
มันดิบ
ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทนในปี 2558
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,077 พันตัน เทียบเท่า
น�ำ้ มันดิบ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 11.7 โดย
มี ก ารใช้ ใ นรู ป ของไฟฟ้ า ความร้ อ น และเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
(ประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ
12.94 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด

It is apparent that more than 70% of the energy
consumption in Thailand is used in only two
economic sectors, namely transportation (36.75%)
and industry (35.69%). Both of them have shown a
constant upward rise in energy consumption. These
two sectors are followed by households and
residential (15.11%), commercial (7.23%) and
agriculture (5.22%).
In 2015, Thailand’s energy production was 76.462
billion tons of crude oil equivalent, a decline of
2.9% when compared with last year. The
commercial energy production accounted for
66.3% of all the energy production. The rest of the
production was renewable energy and other kinds of
energy which are 16.5% and 17.2% respectively.
At present, there are 8 oil refinery plants in Thailand
which can produce a total of 1,251,500 barrels per
day. Moreover, 6 gas separation plants totaled
2,660 million cubic feet per day of production
capacity, and a gas separation plant which
mainly produces liquefied petroleum gas at 120
million cubic feet per day. The production of
diesel, gasoline, liquefied petroleum gas, aviation
fuel, residual fuel and paraffin is 46.3%, 16.4%,
12.7%, 11.8%, 10.6% and 2.2% respectively, and not
including 1.205 billion of crude oil equivalent
semi-ready oil.
As for the alternative energy, in 2015 Thailand
consumed 10.077 billion tons of crude oil equivalent,
an increase of 11.7% compared with last year. The
consumption in the form of electricity, heat and
biofuels (composing ethanol and biodiesel) accounted
for 12.94% of the final energy consumption.

6 NON-OECD countries, Non-Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) member countries.
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Thailand’s energy consumption
by fuel type

Thailand’s energy consumption
by economy sectors
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Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Report of Energy Situation in Thailand Jan – Dec 2015.
[online] retrieved from http://www.dede.go.th/download/state_59/frontpagedec2558.pdf

Energy generation categorized by
type of energy in 2015
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Proportion of renewable energy
in 2015
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Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Report of Energy Situation in Thailand Jan – Dec 2015.
[online] retrieved from http://www.dede.go.th/download/state_59/frontpagedec2558.pdf
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นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานของไทย

นโยบายพลังงานในปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาล
ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 จะ
เน้นให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรม
พลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริม
และผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานให้สามารถสร้างรายได้ให้
กับประเทศ ซึง่ ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ รวมทัง้ เพิม่
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบ
เชิงภูมิยุทธศาสตร์สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้โดย
แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ ให้มกี ารกระจายแหล่งและประเภทพลังงาน
ให้มคี วามหลากหลาย เหมาะสมและยัง่ ยืน ก�ำกับราคาพลังงาน
ให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน�้ำมันให้เป็นกองทุนส�ำหรับ
รักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะด�ำเนินการ
อุดหนุนเฉพาะกลุม่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้กา๊ ซธรรมชาติมากขึน้ ใน
ภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาค
ครัวเรือน ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้
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Thailand’s present energy development policy is taken
from the address to the National Legislative Assembly
by Prime Minister General Prayut Chan-Ocha on 12
September 2014. The policy emphasizes on the
promotion and support for the energy industry,
considered to be a strategic industry and an important
source of national income. More capital is to be
made available for energy industry infrastructure. The
energy industry is to be developed so that Thailand
is to become the center of energy business in the
region. Thailand will make use of its strategic location
in the region to promote energy security. More energy
and electricity resources within and outside the country
are to be sought. There shall be greater, more suitable
and sustainable distribution of energy and types of
energy. Energy prices must be kept at reasonable
level which is fair and reflecting the real cost. The oil
fund must be adjusted to help maintain the oil price
stability. Price subsidy will be implemented only in
some sectors. Natural gas in transportation is to be

สามารถทดแทนเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ได้ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25
ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี
และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และ
อาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยสร้างจิตส�ำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่อง
ทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน

further promoted as well as household use of gasohol
and biodiesel. The use, research and development of
alternative and renewable energy must be promoted
with the aim to replace fossil energy by 25% within
10 years. Support is to be given to the integrated
development of this industry and to comprehensive
energy preservation. The energy consumption/
productivity ratio must be reduced by 25% within 20
years. Support is to be given to integrated development
for energy efficient appliances and buildings. Mechanism
to develop clean energy to reduce greenhouse gas
and global climate change is to be promoted to
create genuine, systematic and continuous
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 2557 - 2561 ได้มีการ
ก� ำ หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 5 ประเด็ น ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างเสริมความมัน่ คงและสร้างมูลค่าเพิม่ ด้านพลังงานของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การก�ำกับดูแลกิจการพลังงานและ
ราคาพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานทีย่ งั่ ยืนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

The 2014-2018 Strategic Plan of the Ministry of Energy
sets up 5 strategic points to develop the country’s
energy industry. 1) Adequate supply of energy to
meet national demand. 2) Energy security and value
added of the energy industry in the country. 3) Supervision
of energy business and pricing. 4) Sustainable and
environmentally friendly energy development. and
5) Becoming a high potential and governance
organization.

ทั้งนี้ในการด�ำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผน
บู ร ณาการพลั ง งานแห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ใน 3 ด้ า น
ประกอบด้วย (1) ด้านความมัน่ คงทางพลังงาน (Security) ใน
การตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานทีส่ อดคล้องกับ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายสัดส่วน
ของเชือ้ เพลิงให้มคี วามเหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy)
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงต้นทุนพลังงานทีม่ คี วามเหมาะสม รวมถึงส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology)
เพิม่ สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการ
ผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน โดยกระทรวงพลังงานได้ทบทวนการ
จัดท�ำแผนพลังงาน 5 แผนหลักในช่วงปี 2558 - 2579 ที่
สอดคล้องกับรอบของการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้แก่ แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
แผนอนุรกั ษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผน
บริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยสรุป ดังนี้

The Ministry’s implementation plan for the integration
of national energy development attaches great
importance to 3 issues. 1) Energy security: energy
security must respond to the demand for energy
and the economic growth rate as well as the
appropriate energy distribution. 2) Economy:
attention must be given to appropriate cost of
energy and efficient use of energy. 3) Ecology: the
production of renewable energy must be increased
in greater proportion. Energy must be produced with
higher and more efficient technology to reduce
impact to the environment and the community. The
Ministry of Energy has reviewed its 5 major plans of
2015-2036 to suit the cycles of the National
Economic and Social Development Plan, Thailand’s
power production development plan, Energy
efficiency plan, Alternative energy and renewable
energy development plan, Thailand’s natural gas
supply plan and Oil management plan as follows.
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1. แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579
(PDP2015)

1. Thailand’s Power Development
Plan 2015-2036 (PDP2015)

แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าฉบับนี้จะเน้นการเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลด
การพึง่ พาก๊าซธรรมชาติ เพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
เทคโนโลยีสะอาด ไฟฟ้าจากต่างประเทศ และผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า เพือ่ รองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการ
เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะให้ความส�ำคัญ
ใน 3 ประเด็น คือ (1) ด้านความมัน่ คงทางพลังงาน (Security)
ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และใช้
เชือ้ เพลิงหลากหลาย รวมทัง้ มีความเหมาะสมเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป (2) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economy) ต้องค�ำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่
เหมาะสม และค�ำนึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผล
กระทบที่ เ กิ ด กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน โดยเฉพาะการลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า

This plan concentrates on the strengthening of
security of the electricity production by using different
energy sources in power generating, reduced
reliance on natural gas, greater proportion of clean
technology coal production, imported electricity,
and production of renewable energy, including
development of electricity grid and distribution, in
order to meet the alternative energy production
plan and ASEAN Economic Community (AEC). There
are 3 important issues: 1) Energy security : supply of
adequate electricity and various energy types and to
reduce the risk of over-reliance on any particular
type of energy. 2) Economy : Suitable electricity
production cost per unit and the efficient use of
electricity in different sectors of the economy must
be taken into consideration. 3 ) Ecology : Impacts on
the environment and the community must be
reduced, especially the reduction of carbon dioxide
per power production units.
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2. แผนอนุรก
ั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579

2. Energy Efficiency Plan (EEP) 2015

แผนอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2558–2579 มีเป้าหมายจะลดความ
เข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2579 จากแผนเดิม
ร้อยละ 25 เพิ่มเป็นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการปรับแผนเดิมให้
สอดรั บ กั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที่ ป รั บ
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านขนส่งตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ 3 กลยุทธ์ 10
มาตรการ 4 กลุม่ เศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการบังคับกลุม่ โรงงาน
และอาคารรวมถึงอาคารภาครัฐด้วยพระราชบัญญัติ การส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเพิ่มความเข้มข้นที่อาจจะน�ำ
ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษในการใช้ ไ ฟฟ้ า ส่ ว นเกิ น มาตรฐานที่
กระทรวงพลังงานก�ำหนดมาบังคับใช้ การก�ำหนดให้อาคาร
ใหม่ที่จะก่อสร้างต้องค�ำนึงถึงการใช้พลังงานต่อพื้นที่ และ
มาตรการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนใน
การลงทุนเพือ่ ลดใช้พลังงาน รวมถึงเรือ่ งส�ำคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล คือ การปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน
ทีแ่ ท้จริง และการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกสร้างวินยั ให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

The Energy Efficiency Plan 2015-2036 aims at reducing
the energy intensity (EI) per GDP by 2036 from the
original target of 25% to 30%. This adjustment is in
line with the National Economic and Social
Development Plan where the economic expansion
has been readjusted, and the government’s
Transportation Infrastructure Investment Plan.
The government policy consists of 3 strategies, 10
measures and 4 economic groupings. These measures
include enforcing the Energy Efficiency Act upon
factories and buildings, including government buildings.
Higher fee for excessive use of electricity as set up
by the Ministry of Energy may be applied. New
buildings shall be required to consider the efficient
use of power per area. Measures are to be
introduced to foster cooperation between public
and private sectors to invest to reduce energy
consumption. Other important issues under the
government policy are the readjustment of energy
pricing to reflect the real cost of energy and the
campaign to create greater public awareness and
conscience to use energy in the most efficient ways.
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3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

3. Alternative Energy Development
Plan (AEDP) 2015

การจัดท�ำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนี้
จะให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนที่ มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ
การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่
มี ค วามเหมาะสม และการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนเพื่ อ
ผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
กระทรวงพลังงานก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทน ในปี 2558 - 2579 ไว้ 3 ประการ ดังนี้ คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นวั ต ถุ ดิ บ และ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพ
การผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู ้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ า น
พลังงานทดแทน

The Alternative Energy Development Plan emphasizes
on the promotion of employing domestic raw
materials to full potential to produce energy, the
development and full potential use of appropriate
technology to produce alternative energy, and the
development of alternative energy to benefit the
society and the community environment. The
Ministry of Energy has set up its 3 strategies to
develop alternative energy 2015-2036 as follows:
Strategy 1 : Preparing the raw materials and technology
suitable for alternative energy; Strategy 2 : Increasing
the production, use and market for alternative
energy; Strategy 3 : Creating the awareness and
understanding of the knowledge and information
about alternative energy.

4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
พ.ศ. 2558-2579

4. Gas Plan 2015-2036

แผนบริ ห ารจั ด การก๊ า ซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 มี
เป้าหมายเพื่อบริหารจัดการด้านการใช้และการจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานใน 4 ด้าน
คือ (1) การชะลอการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยลด
การพึ่งพิงก๊าซในการผลิตไฟฟ้าโดยกระจายเชื้อเพลิงตามแผน

The Gas Plan 2015-2036 aims at managing the use
and supply of domestic natural gas with 4 measures.
1) The slow down on the consumption growth of
natural gas by reducing the use of gas in electricity
generating and replacing it with other types of
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PDP 2015 จากร้อยละ 64 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 37 ในปี
2579 (2) การรักษาระดับการผลิตจากแหล่งในประเทศให้
ยาวนานขึน้ โดยการเร่งรัดการเปิดให้ยนื่ ขอสิทธิส์ ำ� รวจและผลิต
ปิโตรเลียมรอบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการส�ำรวจหาปิโตรเลียม
และส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซจากอ่าวไทยให้
เกิดประโยชน์สงู สุด (3) การจัดหาและบริหารจัดการ LNG ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และ (4) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ
การน�ำเข้า LNG โดยการจัดหา LNG และพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานเพือ่ รองรับให้เพียงพอต่อความต้องการ และส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันใน ธุรกิจ LNG โดยเพิม่ จ�ำนวนผูจ้ ดั หาและจ�ำหน่าย
และก�ำกับให้ Third Party Access: TPA เกิดขึ้นอย่างเต็มรูป
แบบ ทัง้ ระบบท่อก๊าซและ LNG Terminal รวมทัง้ จัดตัง้ หน่วย
งานเพื่อให้การสนับสนุนและก�ำกับดูแลด้านการจัดหา LNG

energy in accordance with the PDP 2015. The
objective is to reduce the use of gas from 64% to
37% in 2036. 2 ) To prolong the available production
level of natural gas from the domestic sources by
accelerating the new round of bidding for the
petroleum exploration and production right. This
will provide new opportunities in exploring and
investment in new petroleum sources so that
natural gas in the Gulf of Thailand will be fully
optimized. 3) Efficient supply and management of
LNG. 4) Development of infrastructure to meet the
imported LNG in order to meet domestic demand
and to promote competition in the LNG business by
increasing the number of suppliers and distributors.
The full system of Third Party Access (TPA) is to be
encouraged and supervised both in the pipeline
system and LNG Terminal. New agency should be
set up to support and supervise the LNG supply.

5. แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิง

5. Oil Management Plan

แผนบริหารจัดการน�้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวทางการด�ำเนินงาน
5 ด้านหลัก คือ (1) การสนับสนุนการประหยัดน�้ำมันตาม
แนวทางและเป้าหมาย ระบุภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (2)
การบริหารจัดการชนิดของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม โดยการ
บริหารจัดการชนิดของเชือ้ เพลิงให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูใ้ ช้ตา่ ง ๆ
และลดชนิดน�้ำมันและผลักดันมาตรฐานอาเซียน (3) การปรับ
โครงสร้างราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม ทัง้ ราคาน�ำ้ มัน LNG
และ NGV (4) ผลักดันการใช้เชือ้ เพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล
ตามแนวทางและเป้าหมายที่ระบุภายใต้แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน (5) การสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยการสนั บ สนุ น ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ และ
การส�ำรองน�้ำมันทางยุทธศาสตร์

The Oil Management Plan has 5 principles.
1) Promotion of oil consumption efficiency under
the EPP. 2) Management of different consumption of
different types of fuel oil to ensure the proper use
of different types of fuel oil for different users, to
reduce the number of various types of fuel oil and
to promote the ASEAN fuel oil standard. 3) Adjusting
the price structure of fuel oil, as well as LNG and
NGV. 4) Promotion of greater use of ethanol and
biodiesel as set up in the EPP. 5) Support the
investment for the infrastructure of fuel oil by
supporting the effective logistic system, encouraging
more oil pipeline transporting system and the
strategic oil reserve plan.

Source: Energy Policy and Planning Office
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แนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกและของไทย

ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 4 คาดการณ์ว่า ความ
ต้องการใช้พลังงานของโลกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 37 ในปี 2583
โดยการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 แต่อัตราการเจริญ
เติบโตนั้นกลับชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมทีใ่ ช้พลังงานน้อย ทัง้ นีค้ วามต้องการ
ใช้พลังงานได้ยา้ ยจากกลุม่ ประเทศ OECD5 ไปยังกลุม่ ประเทศ
Non - OECD6 โดยจีนจะเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้
พลังงานมากที่สุดจนกระทั่งถึงช่วงกลางทศวรรษที่ 2020 หลัง
จากนั้นอินเดียจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้
พลังงานมากทีส่ ดุ แทน นอกจากนีก้ ระแสการไหลเวียนทางการค้า
ด้านพลังงานจะหมุนเวียนมายังตลาดเอเชียเพิ่มมากขึ้น
การผลิตน�้ำมันโลกเพิ่มขึ้นเป็น 104 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี
2583 ทั้งนี้ความเป็นไปได้ดังกล่าวนี้ข้ึนอยู่กับการลงทุนที่
เหมาะสมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส�ำหรับแหล่งการผลิต
น�ำ้ มันในช่วงปัจจุบนั จนถึง 2568 กลุม่ ประเทศ Non – OPEC7
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และบราซิลจะมีบทบาททีส่ ำ� คัญ
ในการผลิต แต่หลังจากนั้นการผลิตในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะ
เริ่ ม ลดลงและตะวั น ออกกลางจะกลั บ ขึ้ น มามี บ ทบาทแทน
ส�ำหรับการเจริญเติบโตในการบริโภคน�ำ้ มันนัน้ มีแนวโน้มลดลง
จากการเจริญเติบโตร้อยละ 0.9 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.3 ต่อปี
ในช่วงทศวรรษที่ 2030 ซึ่งความต้องการส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม
ประเทศ Non – OECD ซึ่งจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีการ
บริโภคน�้ำมันมากที่สุดในช่วงต้นทศวรรษที่ 2030
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The Policy and Planning Office4 estimates that the
world’s energy demand will increase by 37% in
2040. The average growth will be 1.1%. But the
growth rate has slowed down due to more efficient
use of energy and the change in the world economic
structure which pays less attention to activities
involving energy consumption. The demand for
energy has also shifted from the OECD5 countries
to the Non-OECD6 ones with the biggest demand
from China till mid 2020’s. After that, India will step
up to replace China as a country with the biggest
demand for energy. In addition, the energy trade
will also shift more to the Asian market.
The world’s oil production is likely to rise to 104
million barrels per day in 2040 depending on the
level of investment in the Middle East. The
Non-OPEC 7 oil producing countries that will have a
major role till 2025 will be US, Canada, and Brazil.
Then their production will begin to decline and the
Middle East will resume the major role. As for the
growth in the oil consumption, this will decrease
from 0.9% a year to 0.3% in 2030’s. The large part
of the demand comes from the Non-OECD countries
where China becomes the largest consumer by
early 2030’s.

ทุกภูมภิ าคยกเว้นยุโรปต่างก็มสี ว่ นส�ำคัญต่อการเพิม่ ขึน้ ของการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 50 โดยการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ปี 2583 นัน้ จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 5,400 แสนล้านลูกบาศก์เมตร (bcm)
และก๊าซธรรมชาติในรูปแบบใหม่ (Unconventional Gas) จะ
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญและมีสดั ส่วนผลผลิตเพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ
17 เป็นร้อยละ 31 ของการผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในปี
2583 โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ ทัง้ นีป้ ริมาณก๊าซ
ธรรมชาตินนั้ ยังคงมีเพียงพอต่อการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการใช้
ในอนาคต แต่ยังคงมีความท้าทายในเรื่องของการลงทุน ซึ่งคิด
เป็นมูลค่าประมาณ 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
All regions except Europe play an important part in
increasing the production of natural gas by 50%. In
2040 the natural gas production will reach about 5.4
trillion cubic meters. The unconventional gas for
which the US will be the largest producer will also
come to play a role where its production will rise
from 17% to 31% of all the natural gas production
in 2040. The natural gas supply will continue to
be sufficient to meet the future demand but the
challenging issue is that of investment as it is
estimated to be as high as 11 trillion US dollars.
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ความต้องการใช้ถา่ นหินจะมีการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ แต่ในอัตรา
ทีล่ ดลง โดยมีการเจริญเติบโตทีร่ อ้ ยละ 0.6 ต่อปี และปริมาณ
ความต้องการใช้ในปี 2583 อยู่ที่ประมาณ 6,350 ล้านตัน
(Mtoe) สาเหตุของการเจริญเติบโตทีล่ ดลงก็เป็นผลเนือ่ งมาจาก
ผลของนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศที่เป็นแหล่งใน
การใช้ถ่านหิน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และจีน ส�ำหรับแหล่งการ
ผลิตนั้น การผลิตในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการผลิตถ่านหินทั้งหมดในปี
2583

The demand for coal will grow but at a reduced
rate at 0.6% a year. The 2040 demand will be about
6,350 Mtoe. The decline in the demand for coal is
due to the climate change policy in those countries
that produce coal such as USA and China. The coal
production in China, India, Indonesia and Australia
will account for 70% of all the production in 2040.

4 The Policy and Planning Office, The Ministry of Energy, 4 Years Action Plan and Action Plan for the Budget Year 2016. [online] Retrieved from
www.eppo.go.th/doc/4yrs/4yrs-2559.pdf
5 The OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) The OECD member includes 34 countries: Australia, Austria,
Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea,
Luxembourg, Mexico. Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.
And the United States and the European Union. 6 NON-OECD countries, Non-Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
member countries.
6 NON-OECD countries, Non-Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) member countries.
7 NON-OPEC countries, Non-Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) member countries.

32

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

ความต้องการใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80 ระหว่าง
ปี 2555 – 2583 ซึ่งความต้องการส่วนใหญ่มาจากภูมิภาค
เอเชี ย ได้ แ ก่ จี น อิ น เดี ย เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และ
ตะวันออกกลาง เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้ายังคงมาจากเชือ้
เพลิงฟอสซิลเป็นหลัก แต่สัดส่วนการผลิตมีแนวโน้มลดลงจาก
จากร้อยละ 68 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 55 ในปี 2583 และ
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
21 ใน ปี 2555 เป็นร้อยละ 33 ในปี 2583 และจะขึน้ มาเป็น
อันดับ 2 ของแหล่งที่มาในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้จีนจะกลายมา
เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนมากที่สุด โดยมากกว่าสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่นรวมกัน

The demand for electricity will continue to grow by
80% between 2012 - 2040. The major part of the
demand comes from the Asian region such as China,
India, Southeast Asia, and the Middle East. Fossil
fuel will remain the major energy to generate
electricity though it will decline from 68% of the all
the fuel used in 2012 to 55% in 2040. The
proportion of the electricity generated by other
renewable energy will increase from 21% in 2012 to
33% in 2040, making it the second largest source of
energy for electricity generation. China will become
the biggest country that uses renewable energy to
generate electricity, more than EU, USA and Japan
combined.

ส่วนการอุดหนุนราคาพลังงานหมุนเวียนในปี 2556 คิดเป็น
มูลค่า 121 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี
2555 และคาดว่าในปี 2573 จะเพิม่ สูงถึง 230 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้แก่
พลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา โดย
พลังงานหมุนเวียนทีไ่ ด้รบั การอุดหนุนมากทีส่ ดุ คือ พลังงานแสง
อาทิตย์

The subsidy for the prices of renewable energy
in 2013 is valued at 121 billion USD, an increase
of 15% from the 2012 value and in 2030 it is
expected to rise to 230 billion USD. The EU is the
largest financial subsidizer to renewable energy,
followed by the US. The most subsidized renewable
energy is the solar energy.

ส�ำหรับแนวโน้มและทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานของไทยนั้น
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8 ได้ท�ำการประมาณการแบบจ�ำลอง
ปริมาณการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายเปรียบเทียบภาพอนาคต พบ
ว่าความต้องการพลังงานของไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก
กรณี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกรอบการคาดการณ์ความต้องการ
พลังงานของไทยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการพลังงาน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทุกปีได้ แม้วา่ จะมีความพยายามพัฒนาพลังงานใน
ด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานทดแทน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น แม้กระทั่งมีการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างสูเ่ ศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีม่ อี ตั รา
การใช้พลังงานต�่ำและประสิทธิภาพสูงแล้วก็ตาม

As for the trends and directions of Thailand’s
energy industry, the Policy and Planning Office and
the Energy Institute, Chulalongkorn University8
have made a study model of the final energy
consumption for the future which finds that
Thailand’s energy demand will tend to increase in
every case. Thailand will not be able to avoid the
year-by-year rising demand for energy despite the
efforts for development of different energy sources
and in alternative energy efficiency, the efforts to
meet the target in the development of the rail
system, as well as all the new technology. This
trend will continue even if there is a shift to a more
energy efficient economic and industrial structure.
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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ทั้งนี้ผลการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ
พลังงานของไทยในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาและทิศทางในอนาคตกับ
ประเทศต่าง ๆ นั้นพบว่าปัจจุบันค่าความเข้มข้นของการใช้
พลังงานซึง่ เป็นดัชนีชวี้ ดั ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไทย
อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ทัว่ โลกและด้อยกว่าประเทศใน
กลุม่ ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นยุโรปและญ่ปี นุ่ แต่ดกี ว่า
จีนและอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอัตราการ
เปลีย่ นแปลงในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา พบว่าอัตราการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานของไทยมีค่อนข้างน้อย โดยค่าความ
เข้มข้นของการใช้พลังงานลดลงโดยเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ทัว่ โลก
แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของไทยทีจ่ ะต้องให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาด้านประสิทธิภาพพลังงานอย่างจริงจัง ซึง่ ไม่เพียงแต่
จะส่งผลต่อภาระในการจัดหาพลังงานในอนาคต แต่ยงั ส่งผลต่อ
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The comparative study of the energy efficiency
development in Thailand for the past 10 years and
the future, compared with other countries,
finds that the energy intensity which is an index
measuring the energy efficiency of Thailand remains
close to the world’s average and slightly worse than
the developed countries such as Europe and Japan
but better than China and Indonesia. However,
when looking at the change for the past 10 years,
the study finds that the improvement rate of the
energy efficiency in Thailand remains small. The
energy intensity is reduced less than the world’s
average. This means that Thailand has to put much

ศักยภาพด้านการแข่งขันด้านเศรษฐกิจซึ่งนับวันต้นทุนและค่า
ใช้จ่ายพลังงานจะมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจและการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากขึ้นด้วย

more serious efforts and attaches greater importance
to the development of energy efficiency which will
affect the burden in the future supply of energy
and the economic competitiveness of the country.
The cost of energy will increasingly affect the future
business and the overall economic drive of the
country.

ทัง้ นีแ้ นวโน้มความต้องการพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคตประกอบ
กับข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรพลังงานของประเทศนัน้ จะส่งผลต่อ
ภาพรวมการน�ำเข้าพลังงานในอนาคตในทุกประเภทที่จะเพิ่ม
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน�้ำมันดิบซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการน�ำเข้าสูง
ที่สุด ถ่านหิน และที่ส�ำคัญ คือ การน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่ง
ปัจจุบนั มีสดั ส่วนการน�ำเข้าประมาณร้อยละ 20 ของการจัดหา
ก๊าซฯทั้งหมด แต่ในอนาคตไทยอาจต้องพึ่งพาการน�ำเข้าเพิ่ม
มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ และอาจมีปริมาณการน�ำเข้าสุทธิคิด
เป็นหน่วยพลังงานสูงกว่าการน�ำเข้าน�้ำมันดิบได้ โดยเฉพาะ
ความต้องการก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเมือ่ เปรียบเทียบสถานการณ์การน�ำ
เข้าพลังงานกับประเทศต่าง ๆ พบว่าไทยอยู่ในกลุ่มที่น�ำเข้า
พลังงานในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการน�ำเข้า
พลังงานเทียบกับการจัดหาพลังงานขัน้ ต้นทีป่ ระมาณร้อยละ 50
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละภูมิภาค และอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดใน
อาเซียน สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้ไทยได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกค่อนข้างมาก ภาพ
ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและความจ�ำเป็นของไทยที่จะ
ต้องการกระจายแหล่งและชนิดเชือ้ เพลิงทีเ่ พียงพอเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติให้น้อยที่สุด

The future energy demand rise together with the
limitation in Thailand’s energy resources will affect
the overall future import of all types of energy to
Thailand, be they crude oil, coal or most
importantly natural gas. Thailand presently imports
20% of natural gas but in the future the country
may have to significantly increase its import and the
imported natural gas may eventually exceed the
crude oil import in term of energy units. The
demand for natural gas in the electricity generation
continues to keep on increasing. When compared
with the energy situation in other countries in terms
of energy import, it is found that Thailand is
amongst those countries whose energy import is
rather high. At present, the proportion between
imported energy and the primary supply of energy
stands at 50% higher than the average of each
region and amongst the highest in ASEAN. Such a
situation results in Thailand getting significantly
affected by the global oil price fluctuation. This
picture means that there are risks and needs for
Thailand to spread its energy sources and types of
energy to adequately mitigate the negative impacts
when facing the time of unusual situations.
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ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมพลังงาน
และอุตสาหกรรมไมซ์
อุตสาหกรรมพลังงานมีความส�ำคัญต่อการเติบโตต่อเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรมอื่นของประเทศ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่
จ�ำเป็นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของประชาชน ทั้ ง นี้ โ ซ่ คุ ณ ค่ า
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานจัดว่ามีความซับซ้อน
อย่างยิง่ โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต การ
ส่ ง จ� ำ หน่ า ยและการใช้ ไ ฟฟ้ า ” ซึ่ ง มี รู ป แบบการใช้ ง านที่
หลากหลายที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ พลั ง งานประเภทอื่ น
ประกอบด้วยกิจกรรม กระบวนการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อยู ่ ม ากมาย ทั้ ง ด้ า นสรรหาวั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต การพั ฒ นา
โครงข่ายจัดส่งหรือจ�ำหน่ายพลังงาน ตลอดจนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายสู่ผู้ใช้งานทั้งที่เป็นภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม
และภาคคมนาคมขนส่ง อีกทั้งเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
ยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิด
นวั ต กรรมที่ ต อบสนองความต้ อ งการพลั ง งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนมากย่ิงขึ้นตลอดทั้งโซ่คุณค่านั้น
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The energy industry is very important to the
economic growth and all other industrial sectors. It
is a basic necessity for economic and industrial
activities as well as people’s everyday life. The
energy industry value chain is a very complex one,
especially “where the industry involves production,
delivery, distribution and electricity use,” which
employs the most variety of use, compared with
other types of energy. It comprises activities,
processes and many other related sectors, such as
raw material supply, production, and grid development
or energy sales, including connecting to users in
households, industry or transportation. Besides, the
alternative energy technology is still under continuous
research and development stages aimed at producing
innovations that will be more efficiently responsive
to energy demand and sustainability throughout the
value chain.

อุตสาหกรรมไมซ์นับว่ามีบทบาทส�ำคัญในฐานะที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลังงาน
ดังกล่าว โดยมีท้ังการจัดประชุมหรือสัมมนา (Conferences)
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ และความคิ ด เห็ น ที่ มี
ประโยชน์ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครือข่ายด้าน
วิชาการระหว่างกัน ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ และการจัด
แสดงสินค้า (Exhibitions) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมให้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เกิด
การเจรจาและจับคูธ่ รุ กิจ ก่อให้เกิดมูลค่าการค้าและการลงทุน
ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจในอนาคต ซึง่ ล้วนแต่สง่ ผลต่อมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมนี้ทั้งสิ้น ส�ำหรับความเชื่อมโยงกิจกรรมไมซ์ใน
โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าสามารถแสดงได้ตามภาพต่อไปนี้

The MICE industry also plays a key role connecting
different activities of the energy industry value
chain. Seminars and conferences are held to
exchange information, data, views and knowledge
leading to development of new product and
academic networking nationally and internationally.
Exhibitions are organized to connect those in the
industry and provide them opportunities to meet
and exchange ideas leading to trade negotiations
and trade deals and business partners. All these
result in more investment and trade value. Network
of partners helps develop new business in the
future and adds on the economic value of this
industry. The inter-relation of the energy industry
value chain in terms of power generation and sales
and the MICE industry can be illustrated in the
following chart.
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บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
ในประเด็นที่น่าสนใจ
Energy Value Chain and MICE Industry
Energy Supply

Major Inputs

Energy
Consumers

Energy Conversion
Power
Systems

Transmission
Utilities

Coal
Oil

Thermal
Power

Industrial
Consumption

Transmission
Utilities

Household
Consumption

Gas

Water

Commercial
Consumption

Distribution
Channels

Hydro Power
Nuclear Power

Radioactive
Elements
Solar Panels,
Winds Mills,

User
Industries

Metropolitan Electricity

Renewable Energy
Sources (Solar,
Biomass,
Wind Power etc)

Authority
Provincial Electricity
Authority

Trade fairs connect the entire energy supply chain
and generate business opportunities

Meeting and Conferences enhance the energy
industry, technical knowledge, and promote
valuable information exchange.

Agriculture
Consumption
Transportation
& Others

MICE provides a platform to
knowledge and news on energy
demand and solutions to create
sustainable awareness of this
industry development.

Source: Adapted from Ramesh Kandadai in “Energy Sector Value Chain” and Sidd Gandhi in “Is Wind Energy in India Poised for Growth?”
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมี ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต จากเชื้ อ เพลิ ง
ฟอสซิล ได้แก่ น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึง่ เป็นแหล่ง
พลังงานหลักที่ส�ำคัญ และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้
สามารถผลิตพลังงานได้จากแหล่งวัตถุดิบทางเลือกที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�ำ้ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ซึ่งเกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่มีอย่าง
หลากหลายมาเป็นโครงข่ายไฟฟ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ่ สารมาบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ ในการผลิต
ส่ง และจ่ายพลังงาน ตลอดจนสามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกทีม่ กี ระจายอยูท่ วั่ ไปได้
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือ
นวัตกรรมเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกออกสูต่ ลาดตลอดเวลา อีก
ทัง้ การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานยังได้รบั ความสนใจจากนัก
ลงทุนทัง้ จากในและต่างประเทศ ส่งผลต่อความต้องการในการ
จัดงานแสดงสินค้า การสัมมนา และนิทรรศการระดับนานาชาติ
ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยมี ม าตรฐานในระดั บ
แนวหน้าของกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีจุดเด่น
ด้านท�ำเลที่ตั้งที่อยู่ในต�ำแหน่งศูนย์กลางการคมนาคมของ
อาเซียน และเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักเดินทาง
จากทั่วโลก จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้
เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้ บ ทบาทของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ มี ต ่ อ
อุตสาหกรรมพลังงานในประเด็นที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

The energy industry continues to develop constantly,
for instance, in improving the efficiency of fossil fuels
production such as oil, natural gas and coal which
are the main sources of energy. Improving production
technology means that energy can now be generated
from other sources that are environmentally friendly
such as solar energy, hydro energy, wind energy,
biomass energy and other renewable sources of
energy. Smart Grid has also been developed through
the integration of various energy technologies to
provide a power grid that can be administered and
managed by IT to enhance the production and the
power supply. This grid can also provide effective
connection with power system generated by
alternative sources nationwide. Consequently,
there have been new products and innovations on
alternative energy into the market all the time.
Investing in the energy industry also draws the
interests of both domestic and international investors.
Therefore, there are demands for international
trade fairs and exhibitions, and seminars.
Thailand’s MICE industry has a leading standard in
ASEAN. Thailand is well located as a communication
hub of ASEAN and has interesting tourist attractions
for tourists all over the world. The MICE industry can
therefore respond to all demands. Some interesting
issues on the role of the MICE industry in the
energy industry are as follows.
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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กิจกรรมไมซ์ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย

MICE activities help create business
network in Thailand’s energy industry

กิจกรรมไมซ์ช่วยเปิดตลาดต่างประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานของไทย

MICE activities open up new markets
for Thailand’s energy entrepreneurs

การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานจ�ำเป็นต้องอาศัยความรูค้ วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กิจการด้านพลังงานบางประเภทจ�ำเป็น
ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น จ� ำ นวนมหาศาล อี ก ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนความผั น ผวนของราคา
พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ในตลาดโลกอี ก ด้ ว ย การสร้ า ง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการลด
ความเสีย่ งจากการประกอบการดังกล่าว อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสใน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ้ า นพลั ง งานร่ ว มกั น ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
ของไทยได้เป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมพลังงานถือเป็นโอกาสส�ำคัญส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ไทยได้มีการพบปะกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน และยังเพิ่มโอกาสในการจับคู่
ทางการค้า (Business Matching) ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การ
สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และเพิม่ มูลค่าการค้าการลงทุนของ
ผู้ประกอบการของไทยต่อไปได้ในอนาคต

Investing in the energy industry requires specific
knowledge and knowhow. Some sectors also require
a huge amount of capital investment. Entrepreneurs
in this industry may have to encounter risks from
changes in technology and price fluctuations of fossil
fuels in the world market. Business partner network
is therefore very important to help mitigate the
impact from such risks as well as providing
opportunities to jointly develop new energy technology.
Such cooperation will help the Thai entrepreneurs to
add on their potentials and competitiveness. MICE
activities in energy industry will enable Thai entrepreneurs
to meet with big foreign and high potential counterparts.
These activities enable business networking and
business matching leading to more business cooperation
and enhance the investment and the business for
Thai energy business people in the future.

การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงานเป็น
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทย ได้มกี ารท�ำตลาดเชิงรุก
ในต่างประเทศ ซึง่ มีแนวโน้มต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกีย่ ว
กับพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาทิ การลงทุนผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
หรือการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนจากชีวมวล ที่ไทย
มีความได้เปรียบจากปริมาณวัตถุดิบซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
ผลิตผลทางการเกษตร และเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการใน
กลุ่มประเทศยุโรปและอื่น ๆ ทั่วโลก เป็นต้น

MICE activities on the energy industry could help
the Thai entrepreneurs to make aggressive marketing
abroad where there is increasing demand for alternative
energy products such as investment in the power
generation from solar energy in ASEAN or sales of
biomass energy products. Thailand has advantages
in biomass raw materials which are our agricultural
by-products and are now in great demand in
European countries and other countries around the
world.

กิจกรรมไมซ์ช่วยสร้างการรับรู้ประเทศไทย
ในฐานะที่เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ระดับภูมิภาคอาเซียน

MICE activities create awareness of
Thailand as leading ASEAN country
in energy industry

กิจกรรมไมซ์มีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และมีส่วนช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรม พลังงานของไทย

MICE activities drive the transfer
of technical know-how and develop
Thailand energy industry

กิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงานที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างงาน
ประชุมและสัมมนาที่มีนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้ในแวดวง
อุตสาหกรรมพลังงานชั้นน�ำจากทั่วโลกเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และงานแสดงสิ น ค้ า ซึ่ ง มี
หน่วยงานในอุตสาหกรรมพลังงานชั้นน�ำจากทั่วโลกเข้าร่วม
ช่วยให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ทั้ ง จากการเข้ า ร่ ว มงานสั ม มนาและการแลกเปลี่ ย น
ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของ
ไทย ที่ยังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีบางประการที่ยัง
ต้องพึ่งพาต่างประเทศอยู่บ้าง

The MICE activities on the energy industry organized in
Thailand have been mainly a combination of a seminar
or a conference with plenty of academic experts in
the fields and an exhibition with participation
from leading energy industry agencies around the world.
Such activities help provide the Thai entrepreneurs
with a chance to learn and exchange new information
and knowledge between themselves and with other
participants. This will be useful to enhance the
competitiveness of the Thai entrepreneurs, many of
whom are still weak in developing technology and
have to rely on foreign technology.

ปัจจุบันในแวดวงพลังงานทางเลือกจัดว่าไทยเป็นประเทศผู้น�ำ
ด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนในกลุ่มอาเซียน มีภาคเอกชน
ไทยหลายรายที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการลงทุน
ประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนยังประเทศเพือ่ นบ้าน และ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทดแทน
ตลาดภายในประเทศที่มีการขยายตัวอย่างค่อนข้างจ�ำกัด หาก
แต่ภาพลักษณ์เช่นนีใ้ นมุมมองของบุคคลหรือนักลงทุนทัว่ ไปยัง
ไม่ชัดเจนมากนัก การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ของไทยใน
ฐานะทีเ่ ป็นประเทศศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของอาเซียน
ซึง่ จะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ในสายตาของนักลงทุนทัง้ จากในและ
ต่างประเทศต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการของไทย
ส�ำหรับกิจการประเภทดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนีก้ ารจัด
กิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงานแต่ละครั้งยัง
ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะแสดงศักยภาพ และ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องต่อผู้ซื้อจากประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกอีกด้วย

Within ASEAN, Thailand is a leading country in
promoting alternative energy. The Thai private sector
is very capable of investing in alternative energy in
neighboring countries. The trend for such investment
is now on a rise as the expansion of domestic market
is still somewhat limited. But many investors remain
uncertain with this trend. MICE activities on alternative
energy will help create the awareness in this regard
and build an image of Thailand as ASEAN’s center
for alternative energy. Domestic and foreign investors
will be more confident in the capacity of Thai
entrepreneurs in this industry. Each time a MICE
activity is organized, the Thai entrepreneurs
will have a chance to show their potential and
present their products to foreign buyers from all
over the world.
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ความส�ำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานต่ออุตสาหกรรมไมซ์
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นอกเหนือจากอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีบทบาทในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมพลังงานตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว ในทางกลับกัน
อุ ต สาหกรรมพลั ง งานก็ มี ส ่ ว นสนั บ สนุ น ต่ อ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมไมซ์เช่นกัน แม้ว่าโอกาสในการจัดกิจกรรมไมซ์ที่
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานยังมีจำ� นวนครัง้ ไม่มากนัก แต่
การจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานแต่ละครัง้ ก็
จั ด ว่ า เป็ น กิ จ กรรมระดั บ นานาชาติ ใช้ ง บประมาณจั ด งาน
ค่อนข้างสูง สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศได้
จ� ำ นวนมาก อี ก ทั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า น
พลังงานของนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศก็ถอื ว่าค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมไมซ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ทั้งที่
เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการเข้าชมงานหรือเข้าร่วม
ฟังการสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ดังกล่าวแล้ว นักเดินทางกลุ่มนี้ยังจัด
เป็นผู้ที่มีก�ำลังซื้อสูงและเป็นกลุ่มนักเดินทางคุณภาพที่ควรให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ระดับ
นานาชาติ ภ ายใต้ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานที่ มี ผ ลสนั บ สนุ น ต่ อ
อุตสาหกรรมไมซ์ที่ส�ำคัญ อาทิ

Apart from the fact that the role of MICE industry
can be helpful to promote the energy industry,
vice versa, the energy industry can also help
promote the MICE industry. Even if the chances
to organize MICE activities on the energy industry
are still quite few, each of these activities has been
organized at international level with high budget
and able to attract a great deal of foreign
p a r t i c i p a n t s . The expenditures for foreign
participants in joining an energy industry MICE
activity, be they the registration fees or other
expenses are, however, rather high when compared
with MICE activities in other industries. Apart
from spending high expenditures, energy industry
participants are also those with high purchasing
power. They are considered high quality tourists.
The following are examples of international MICE
activities on energy industry that can help promote
the MICE industry.

การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
แห่งเอเชีย 2559

Sustainable Energy & Technology
ASIA 2016 – SETA 2016

ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมไบเทค บางนา ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานมากกว่า
5,000 คนจาก 15 ประเทศทัว่ โลก กิจกรรมพบปะระหว่างคูค่ า้
และการจับคูธ่ รุ กิจภายในงานประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี มีการ
จับคูธ่ รุ กิจเกิดขึน้ กว่า 300 ราย ประเมินมูลค่าการลงทุนทีเ่ กิด
จากการเจรจาดังกล่าวประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจ

This was held at BITEC Bangna on 23-25 March 2016.
It targeted some 5,000 participants from 15
countries. It had very successful business negotiation
and matching sessions where around 300 business
partners joined in. The investment value from these
sessions was about 40 billion baht. Those from the
alternative and renewable energy sectors received

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

จากนั ก ลงทุ น มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ความสนใจจาก
ผู้จัดกิจกรรมไมซ์จากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ได้แก่
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
และอาจมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรส�ำหรับการจัดงานลักษณะ
เช่นเดียวกันนี้ในอนาคต
งานแสดงสินค้านานาชาติ
LED Expo Thailand 2016

most attention from the investors. MICE organizers
from ASEAN neighboring countries such as Singapore,
Malaysia and Indonesia also attended the event as
observers and there could be cooperation to jointly
organize such activities with them in the future.
LED Expo Thailand 2016

เป็นการรวม 3 งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ระดับนานาชาติไว้
ด้วยกัน ได้แก่ “LED Expo Thailand 2016” “Thailand
Saving Week 2016” และ “PCB Expo Thailand
2016” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่
ครอบคลุ ม เทคโนโลยี เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แอลอีดี และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน มี
หน่วยงานเข้าร่วมการแสดงสินค้าและน�ำเสนอนวัตกรรมด้าน
ประหยัดพลังงานจากทัง้ ในและต่างประเทศกว่า 700 ราย อาทิ
เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน เป็นต้น โดยการจัด
งานนี้ก�ำหนดให้มีวันเจรจาธุรกิจ (Trade Day) จ�ำนวน 3 วัน
และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ (Public
Day) ในวันสุดท้าย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 30,000
คน และมีเงินหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 1,000 ล้านบาท

Held on 19-22 April 2016 at IMPACT, this was a
combination of 3 big international exhibitions,
namely LED Expo Thailand 2016, Thailand Saving
Week 2016 and PCB Expo Thailand 2016. It was
ASEAN largest international exhibition on technology
for energy efficiency, LED products and electronic
equipment and appliances. More than 700 exhibitors
from Thailand and abroad, such as Korea, Taiwan,
Singapore, Malaysia and China took part to present
their products and innovations on energy saving and
efficiency. It was organized with 3 trade days and
one public day which was on the last day, with
some 30,000 visitors. The money spent in the event
was expected to be more than one billion baht.

ASEAN Sustainable Energy Week
(ASE) 2016

ASEAN Sustainable Energy Week
(ASE) 2016

งานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านพลังงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในอาเซียน ภายในงานแบ่งเป็นงานแสดงสินค้าอีก 3 งาน ได้แก่
“Renewable Energy Asia” “Entech Pollutec Asia”
และ“Energy Efficiency Expo” ก�ำหนดจัดงานระหว่างวันที่
1-4 มิถนุ ายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา คาดว่า
จะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,500 บูธจาก 30 ประเทศทั่วโลก
อาทิ เยอรมนี สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ จีน และไต้หวัน เป็นต้น และคาด
ว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมชมงานมากกว่า 25,000 คน จาก 38 ประเทศ
ทั่วโลก

Scheduled for 1-4 June 2016 at BITEC, Bangna, this
is ASEAN’s biggest exhibition and seminar on energy,
consisting of 3 exhibitions, namely, “Renewable
Energy Asia”, “Entech Pollutec Asia”, and “Energy
Efficiency Expo.” More than 1,500 exhibition booths
are expected from around 30 countries such as
Germany, Singapore, Japan, China and Taiwan.
25,000 visitors are expected from 38 countries.
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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ศักยภาพของประเทศไทยในการจัด
กิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมพลังงาน

Thailand’s capacity to organize big
MICE activities in connection
with the energy industry

ปัจจัยส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ระดับ
นานาชาติสำ� หรับอุตสาหกรรมพลังงาน ของไทยมีหลายประการ
ด้วยกัน โดยปัจจัยส�ำคัญที่ควรกล่าวถึง 3 ประการ ได้แก่
(1) ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมพลังงานไทย (2) ศักยภาพ
และมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และ (3) การสนับสนุน
จากภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในประเทศ

There are several factors that make Thailand
capable of being a suitable host for big international
MICE events on energy industry. Three of the major
factors are 1) the strength of Thailand’s energy
industry. 2) the potential and the standard of MICE
industry in Thailand. 3) the support from both the
government and private sector in Thailand.

ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
พลังงานไทย

อุตสาหกรรมพลังงานของไทยมีความเข้มแข็งในกลุ่มพลังงาน
ทดแทน โดยไทยจัดเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�ำที่มีอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนก้าวหน้ามากที่สุดของอาเซียน มีการด�ำเนิน
ธุรกิจพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
มี ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งานจาก
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อยู่จ�ำนวนมาก อีกทั้งยังมีความ
ต้องการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย ส�ำหรับการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ
อื่น พบว่าประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตกังหันลม
เชิงพาณิชย์ที่เป็นกังหันแบบใช้กระแสลมต�่ำ ซึ่งเหมาะสมกับ
สภาพภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศของไทย และยั ง มี ค วาม
สามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้อีก
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas) ของ
ไทยก็ได้รบั การยอมรับไม่ตา่ งจากเทคโนโลยีของต่างประเทศอีก
ด้วย ส่งผลให้ไทยมีโอกาสในฐานะผูผ้ ลิตหรือนักลงทุนทีม่ คี วาม
สามารถในการขยายตลาดพลังงานทดแทนไปยังประเทศในกลุม่
อาเซียน ทั้งนี้การเปิดเสรีการค้าของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ยังเป็นโอกาสของไทยที่จะได้รับประโยชน์จาก
การเปิดเสรีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งส่ง
ผลให้เกิดความเชื่อมโยงในการจัดหาพลังงานในภูมิภาคจาก
ตลาดพลังงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
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นอกจากปัจจัยความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมพลังงานแล้ว
ประเทศไทยยั ง มี ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ อ ยู ่ ใ นศู น ย์ ก ลางของ
ภูมิภาคอาเซียน มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งโลจิสติกส์
ครอบคลุมและเชือ่ มโยงกับประเทศทีม่ อี าณาเขตติดต่อกัน โดย
เฉพาะถนนและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ประกอบกับผู้ประกอบ
การภาคเอกชนของไทยยั ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ซึ่งช่วยสร้างเป็นความได้เปรียบใน
การแข่งขันได้เป็นอย่างดี

Apart from the strength in the energy industry,
Thailand also benefits from its geographical location
in the center of the region. Thailand has networks
of infrastructures and logistic systems covering the
country and connecting its neighbors, especially the
road system and power grid. Thai entrepreneurs are
also very experienced in international business, in
good and efficient management system which make
them leading businessmen in the region and very
competitive.

The competitive advantages
of Thailand’s energy industry

The energy industry in Thailand is strong especially
in the alternative energy section. Thailand is leading
in ASEAN in the alternative energy industry where
the commercialization of the alternative energy is a
rising business. There are many business people
who have invested in the solar cell business. There
is also demand for solar cell energy from Thailand’s
neighboring countries. Thailand is also able to
produce wind energy turbines suitable for low wind
which is often found in the weather condition like
in Thailand. These turbines are also exported to
neighboring ASEAN countries. Thailand’s biogas
technology is also recognized for its standard that is
comparable western standard. Thailand has become
both producers and investors in order to expand the
alternative energy market to other ASEAN countries.
AEC will also provide a good opportunity for
Thailand to gain from the ASEAN free market where
the energy market in the region will become much
bigger.

ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
อุ ต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทยถื อ ว่ า มี ศั ก ยภาพสู ง และ
ยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะสิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก และการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รองรับการ
จัดกิจกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน อีกทั้งประเทศไทยยังมีปัจจัยพื้น
ฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านการบริการ
และมีกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีให้
เลือกใช้บริการอย่างมากมาย ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยได้ค่อนข้างโดดเด่น โดย
ภาพรวมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจัดว่า
อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศชั้นน�ำหลายประเทศ ขณะที่
มีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ไม่สูงมากนัก และ
ท�ำเลที่ตั้งของประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยยังมี
การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้การด�ำเนินกิจกรรมไมซ์
ระหว่างประเทศประสบความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี ภายใต้
มาตรฐานการบริหารจัดการระดับโลก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติของภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นน�ำ
ของภูมิภาคเอเซีย

The MICE industry in Thailand has a high potential
and has been consistently developed, especially in
facility standards and in well trained personnel to
meet high standard of MICE activities. Thailand is
also famous for its beautiful tourist attractions and
services and full of recreation activities for tourists.
So Thailand’s MICE industry has become very highly
recognized, and comparable to those of leading
countries in this industry. Thailand also benefits
from comparatively low cost in organizing an
activity and from its location in the center of the
ASEAN region. The Thai MICE entrepreneurs are also
well connected with international partners which is
another important factor that drives the Thai MICE
industry internationally successful in global standard.
Consequently, Thailand has been regarded as a
center for international exhibitions in the ASEAN
region with leading MICE venues in Asia.
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การสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชนในประเทศ

แม้ว่าการจัดกิจกรรมไมซ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ในระดับนานาชาติของไทยจะมีจำ� นวนไม่มากนัก แต่การจัดงาน
แต่ ล ะครั้ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง จาก
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมพลั งงาน อาทิ กระทรวงพลัง งาน กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม เป็นต้น
ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมนี้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม
และผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานเป็นแหล่งรายได้ส�ำคัญให้
แก่ประเทศ ก�ำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ และ
ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ก็ได้จัดให้อุตสาหกรรมพลังงาน
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ให้ความส�ำคัญอีกด้วย

The support from the government
and the private sector

Despite the smaller number of international MICE
activities in the energy industry organized in
Thailand so far, each of them was well supported
by all government agencies concerned such as the
Ministry of Energy, the Ministry of Science and
Technology and the Ministry of Transport as well as
the state enterprises and the private sector
connected with this industry. Under the government
policy and strategy, the energy industry is to be
supported and promoted to become one of the
important revenue earners of the country. Thailand
is to be developed to become the hub for energy
business in ASEAN. Thailand Convention & Exhibition
Bureau (TCEB) has also earmarked the energy
industry as one of its most important areas for
promotion and support.

การพัฒนาต่อเนือ่ งอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นผูแ้ สดง
สินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก และมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยแต่ละงานที่จัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้า
โดยตรง ตลอดจน มูลค่าเพิม่ จากการเดินทางมายังประเทศไทย
ของนักเดินทางไมซ์ที่มีคุณภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับมาตรฐานโลกได้เป็นอย่างดี
ส� ำ หรั บ รายละเอี ย ดงานแสดงสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
พลังงานในปี 2559 มีดังต่อไปนี้

Activities

Date/Venue

industry which is under constant and rapid
development. These events target world class
exhibitors and visitors from Thailand and abroad.
Each activity will generate both direct trade value
and additional value from the quality MICE visitors
from abroad. These activities will enhance to the
reputation of Thailand as a world standard venue for
international MICE activities. The list of the energy
industry MICE activities in 2016 are as follows:
Details

Organizer

Sustainable Energy &
Technology ASIA
2016 (SETA 2016)

23-25 March 2016
BITEC Bangna

Thailand Energy
Saving Week 2016

19-22 April 2016 IMPACT ASEAN’s largest international MEX (India)
Muang Thong Thani
MEX (India) trade exhibition on
energy saving technology

Academic conference and
GAT International
international exhibition on
generation system to transport,
industrial and household energy

LED Expo Thailand 2016 19-22 April 2016 IMPACT International trade exhibition on MEX (India)
Muang Thong Thani
technology for electrical system
and LED products, held in conjunction with Thailand Energy
Saving Week 2016

กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับอุตสาหกรรมพลังงานในปี 2559
กิ จ กรรมไมซ์ ท เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานที่ จั ด ใน
ประเทศไทยระหว่างปี 2559 พบว่ามีจำ� นวนไม่มากนัก อย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ แต่ละงานมักจะเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่
ระดับนานาชาติ ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานที่ผสมผสานระหว่าง
การแสดงสินค้าเพือ่ ให้ผผู้ ลิตได้นำ� เสนอและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผทู้ สี่ นใจ เปิดโอกาสให้เกิดการจับคูห่ รือสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และจ�ำหน่ายสินค้าทีน่ า่ สนใจให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง ร่วม
กับการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพือ่ น�ำเสนอเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งยังคงมี
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The MICE activities in connection to the energy
industry held in Thailand in 2016 may not be so
many but each of them is a big international event.
On the one hand, it is an event where producers
can present their products to buyers and those
interested as well as consumers, and where there
are opportunities for business matching. On the
other hand, academic seminars are also held to
present new technology and innovations in energy

Techniques in power 21 April 2016 QSNCC
generating from
alternative energy

Conference to promote
technical awareness and
understanding on power
generation from alternative
energy

IEEE-PES

Asian Utility Week 2016

31May–1June2016
On smart grid power generation, Clarion Events
Centara Grand at Central energy IT management and
World
power supply control

ASEAN Sustainable
Energy Week (ASE) 2016

1-4 June 2016 IMPACT International conference on
Muang Thong Thani
energy consisting of
“Renewable Energy Asia,”
“Entech Pollutech Asia,”
“Energy Efficiency Expo”

UBM Asia
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การพัฒนา (OECD) สัดส่วนการบริโภคถ่านหินของสหภาพ
ยุ โ รปจะลดลงร้ อ ยละ 40 ของสั ด ส่ ว นการบริ โ ภคปั จ จุ บั น
ภายในปี 2583 อั น เนื่ อ งมานโยบายด้ า นพลั ง งานสะอาด
อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งพลังงานส�ำคัญในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมการผลิตเข้มข้น หากมีนโยบายใน
การควบคุมความปลอดภัยและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ถ่านหิน
สามารถเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง เพื่ อ ตอบสนองความมั่ น คงด้ า น
พลังงานให้กับประเทศก�ำลังพัฒนา

of coal consumption compared with the rest of the
energy in EU will be reduced by 40% by 2040
compared with the present figure thanks to the
green energy policy. Coal, however, remains a major
source of energy in developing countries where the
industry sector is getting strong. If the safety and
environment standard policy and measures can be
effectively controlled, coal will continue to remain
an option source to meet the energy security
demand in developing countries.

ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมพลังงาน
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World Energy Outlook 2015 (WEO - 2015) ซึง่ จัดท�ำโดย
ทบวงพลังงานโลก (International Energy Agency: IEA)
ระบุทิศทางและภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานในปี 2558
ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากตลาดพลังงานดั้งเดิม เช่น พลังงาน
จากซากดึ ก ด� ำ บรรพ์ (Fossil fuel) ไปสู ่ พ ลั ง งานสะอาด
(Green energy) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
โดยโลกยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความมั่ น คงทางพลั ง งาน
(Energy security)

The World Energy Outlook 2015 (WEO 2015)
produced by the International Energy Agency (IEA)
stated that the overall state and direction of the
energy industry in 2015 was in a transition period
from the traditional energy market such as the fossil
fuel to green energy and renewable energy. The
world still paid a great attention to the energy
security.

แม้วา่ ในปี 2558 ราคาน�ำ้ มันจะลดต�ำ่ ลง และคาดการณ์วา่ ราคา
น�้ำมันจะคงตัวอยู่ในระดับที่ต�่ำอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจาก
การพยายามรักษาตลาดน�้ำมันระหว่างองค์กรของประเทศผู้ส่ง
น�้ำมันเป็นสินค้าออก (OPEC) กับประเทศนอกกลุ่ม OPEC
อาทิ อิรักและอิหร่าน แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนขับเคลื่อนได้ช้า เพราะ
ภาครั ฐ อาจไม่ เ ห็ น ความจ� ำ เป็ น ในการเร่ ง ผลั ก ดั น นโยบาย
ดังกล่าว

But the fact that the 2015 oil price was lower and
would be expected to remain low due to attempts
to maintain their own markets between the OPEC
and non OPEC countries such as Iraq and Iran may
become an important factor to make the drive for
alternative energy slower than it would have been.
Some governments may not see the real need for
the speedy push on such a policy.

ส�ำหรับถ่านหิน (Coal) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส�ำคัญส�ำหรับ
ประเทศก�ำลังพัฒนา มีสัดส่วนการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 29
ของพลังงานทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 23
ของพลังงานทัง้ หมด แต่ทศิ ทางของการบริโภคถ่านหินจะลดลง
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

Coal is one of the major sources of energy for
developing countries accounting for 29% of all the
energy, an increase from 23% in 2000. But the coal
consumption is now on the downward trend
especially within the OECD countries. The proportion
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WEO 2015 ชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ของโลกที่ตอบสนองแนวทางแก้ ป ั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ (Climate change) ที่ 195 ประเทศได้ลงนามใน
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึง่ ก�ำหนดพันธกรณีให้
ประเทศสมาชิกรักษาระดับอุณหภูมเิ ฉลีย่ โลกให้สงู ขึน้ ไม่เกิน 2
องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ เที ย บกั บ อุ ณ หภู มิ โ ลกในยุ ค ก่ อ นปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม ดังนั้นพลังงานหมุนเวียนจึงมีบทบาทมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมพลังงาน เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ ย นผ่ า นของการบริ โ ภคพลั ง งานดั้ ง เดิ ม ไปสู ่ พ ลั ง งาน
หมุนเวียนจึงต้องค�ำนึงถึง (1) การสร้างประสิทธิภาพของการใช้
พลังงาน (Energy efficiency) ลดการสูญเสียพลังงานไปใน
ระหว่างกระบวนการผลิตและการน�ำพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่าง
ห่วงโซ่การผลิตกลับมาใช้ใหม่ และ (2) ความมัน่ คงด้านพลังงาน
(Energy security) ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน
(Energy storage) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ แ ละมี ร าคาเหมาะสม
เทคโนโลยี ใ นอุ ต สาหกรรมพลั ง งานจึ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการ
บรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการใช้พลังงานและสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโลก
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According to WEO 2015, the direction for the global
energy industry will be to respond to the climate
change problems and the Paris Agreement signed by
195 countries. The Paris Agreement provides that its
signatories will be committed to maintaining the
average rise of world temperature at no more than
2 degrees Celsius compared with the pre-industrial
world temperature. Consequently, the alternative
energy will play an increasingly more important role
in the energy industry. The technology required for
the transit from the consumption of traditional
energy to alternative energy must take the following
factors into account. 1) Energy efficiency that is
capable of reducing energy loss during the production
process and to reuse the energy generated during
the production chain; 2) Energy security which
requires effective energy storage at reasonable cost.
Energy industry technology will therefore be
important to mitigate the impacts on the environment
and help maintain the world energy security.
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51

อุปกรณ์ทเี่ ปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า แต่รวมถึงระบบ
กั ก เก็ บ พลั ง งาน (Energy storage) และเปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ด้านพลังงาน

exhibition whose coverage ranges from the
development and growth of solar power to the
equipment that produces solar energy and
generates electricity, and to the energy storage
system. It also opens up opportunities for those in
the business to create a network covering the whole
chain of this business.

Intersolar North America, California, USA

สหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านพลังงานหมุนเวียน โดย
เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar power) นิทรรศการและ
งานแสดงสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความหลากหลาย
ตามพื้นที่ ขนาด และประเภทของงาน Intersolar North
America ถือเป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา
จัดขึ้นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2558 มีผู้เข้าชม
งานสูงสุดถึง 17,835 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน และจ�ำนวน
พื้นที่จัดแสดงที่ขายได้สูงถึง 15,794 ตารางเมตร Intersolar
North America มีระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน โดยเปิดโอกาส
ให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าชมงาน พร้อมกับสือ่ มวลชนและผูป้ ระกอบการ
และผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
สิ่งที่น่าสนใจของ Intersolar North America คือ เป็นงาน
นิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่จัดควบคู่ กับ EES North
America Conference นิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้าน
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และ Solar 2016
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น
Intersolar North America สามารถดึงดูดผู้ประกอบการ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายภาครั ฐ และนั ก วิ ช าการที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไม่จ�ำกัดเฉพาะ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ Intersolar North America จึงเป็น
นิทรรศการและงานแสดงสินค้าทีเ่ ข้าใจพัฒนาของอุตสาหกรรม
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเติบโตทางธุรกิจ ไม่จ�ำกัดเฉพาะ

52

THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY

The US is a leading country in alternative energy
especially in solar power. There is a variety of trade
fairs and exhibitions on solar power of different
scales in different areas of the country. Held every
year since 2008, the Intersolar North America is
regarded as the most attended international trade
fair and exhibition on solar power in the US. The
Intersolar 2015 attracted 17,835 visitors and was
organized on the exhibition space of 15,794 square
meters. The Intersolar North America is held for 3
days and is open for the general public, the media
and the all those involved with the solar power
business.
Interestingly, the Intersolar North America is a fair
and exhibition that runs concurrently with the EES
North America Conference, an exhibition and fair on
energy storage and Solar 2016, an international
academic conference on renewable energy. So, the
Intersolar North America could attract all other
visitors from the government and private sector who
are involved with renewable energy, not merely
those involved with solar power. The Intersolar
North America is therefore a comprehensive

California Solar Jobs
Picture source: intersolar.us

Pollutec, Lyon, France

Pollutec มีตน้ ก�ำเนิดจากงานแสดงสินค้าส�ำหรับอุตสาหกรรม
การก�ำจัดของเสีย (Water and Waste Industries) จัดขึ้น
เป็ น ครั้ ง แรกในปี 2521 และได้ มี ก ารขยายขอบเขตไปยั ง
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ พลั ง งาน
การขนส่ง ระบบการบริหารจัดอัตโนมัติ (Automation) โดย
งานจะจัดขึ้นทุก 2 ปี ส�ำหรับปี 2557 มีผู้เข้าชมงานสูงสุดถึง

Pollutec is derived from the Water and Waste
Industries Exhibition first held in 1978 which has
expanded to cover other environment industries
such as energy, transportation, and automation. The
event is held every two years. In 2014, there were
61,992 visitors, 1707 exhibitors, and organized on
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61,992 คน ผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) จ�ำนวน 1,707 บริษัท
และจ�ำนวนพื้นที่จัดแสดงที่ขายได้สูงถึง 61,992 ตารางเมตร
ส�ำหรับปี 2559 เป็นการจัดงานครัง้ ที่ 27 จัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย 5 ธีมงาน
หลักซึ่งเป็นความท้าทายแห่งอนาคตที่สังคมโลกต้องเผชิญ อัน
ได้แก่ (1) เมืองแห่งความยั่งยืน (Sustainable city) (2)
อุตสาหกรรมแห่งความยั่งยืนส�ำหรับอนาคต (Sustainable
industry of the future) (3) มหาสมุทร สิ่งแวดล้อมทางน�้ำ
และชายฝัง่ (Oceans, aquatic environments and coasts)
(4) เกษตรกรรม (Agriculture) และ (5) สาธารณสุขและ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Hospitals and sustainable
development)
สิ่งที่น่าสนใจของ Pollutec คือ การจัดงาน Pollutec ครั้งที่
27 จะเป็ น ครั้ ง แรกที่ จั ด ให้ มี นิ ท รรศการนวั ต กรรมเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation) ในพื้นที่ที่เรียกว่า
“Inno Spots” โดยเปิดโอกาสให้สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วย
งานวิ จั ย ที่ ค ้ น คว้ า วิ จั ย นวั ต กรรมด้ า นพลั ง งาน การก� ำ จั ด
ของเสียและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธีมงานหลัก น�ำเสนองานวิจยั
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
เข้าถึงนวัตกรรมและงานวิจยั ใหม่ สร้างความร่วมมือและการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ในระหว่างนักวิจยั ผูป้ ระกอบการ และผู้
ก�ำหนดนโยบาย

the space of 61,992 square meters. The 27 th
Pollutec is to be held on 19 November – 2 December,
2016. The 2016 event is to be organized under 5
main themes that are challenging the world future:
1) Sustainable city 2) Sustainable industry of the
future 3) Oceans, aquatic environments and coasts
4) Agriculture 5) Hospitals and sustainable
development.
It is interesting to note that the 27th Pollutec is, for
the first time, to host an exhibition on Eco-innovation
in the special area called “Inno Spots.” Academic
institutions, universities and research institutes on
energy and waste treatment innovation and other
issues under any of the main themes are given the
opportunities to present their research findings. The
entrepreneurs and policy-makers will have access to
the innovation and new research findings, thus linking
the cooperation amongst the entrepreneurs, the
researchers and the policy- makers.

Singapore International Energy Week - SIEW, Singapore

SIEW เป็นนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานที่ส�ำคัญ
ของทวีปเอเชีย มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2551
ณ Sands Expo Marina Bay ส�ำหรับปี 2559 เป็นการจัดงาน
ครั้งที่ 9 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2559 ภายใต้
หัวข้อ “New Energy Realities” สะท้อนโอกาสและความ
ท้าทายในอุตสาหกรรม พลังงานปัจจุบันที่อุปทานน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติล้นตลาด ราคาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติจึงอยู่ใน
อยู่ในระดับที่ต�่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้าน
พลั ง งานในระยะยาว ในขณะเดี ย วกั น ผลจากการประชุ ม
COP21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ได้เน้นย�ำ้ ถึงบทบาท
ของพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมที่ท�ำให้ ระบบการผลิต
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SIEW is Asia’s important exhibition and conference
on energy and held every year since 2008 at Sands
Expo Marina Bay. The 9th SIEW will be held 24-26
October 2016 under the theme “New Energy
Realities,” reflecting the opportunities and challenges in
the energy industry where there is oversupply of oil
and natural gas. The continued low oil and natural
gas prices will affect the level of long-term investment
in energy. At the same time, the Paris COP 21
emphasizes on the role of alternative energy and
innovation for production process and system,

การให้บริการ การค้า และการใช้ชีวิตประจ�ำวันมีความสะดวก
สบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น SIEW 2016 จึง
เป็นเวทีในภูมภิ าคเอเชียทีจ่ ะดึงดูดผูเ้ กีย่ วข้องด้านพลังงาน อาทิ
ผูผ้ ลิต ผูใ้ ห้บริการ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย นักวิชาการ และผูบ้ ริโภค
มาร่วมกันหาทางออกแก่ภูมิภาคและโลกในสถานการณ์ด้าน
พลังงานปัจจุบัน
จุดเด่นของ SIEW คือ การเป็นเจ้าภาพจัดงาน International
Photovoltaic Science and Engineering Conference
(PVSEC-26) ครัง้ ที่ 26 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ Asia Clean Energy
Summit (ACES) และการประชุม Asian Energy Financial
and Investment Conference ซึ่งน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ทิศทางและแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานของทวีป
เอเชีย SIEW จึงเป็นนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน
ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น นั ก วิ ช าการ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
ผู้ประกอบการด้านพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียนให้
มาเยี่ยมชมงานเป็นจ�ำนวนมาก
อุตสาหกรรมพลังงานเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายที่หลากหลาย อาทิ ความผันผวนของราคาพลังงาน
ดั้ ง เดิ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต ของพลั ง งานหมุ น เวี ย น และปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของโลก อุตสาหกรรมไมซ์
จึงต้องเป็นเวทีในการตอบโจทย์ดา้ นอุตสาหกรรมพลังงาน โดย
ไม่จ�ำกัดเพียงการจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ระหว่าง
ผู้ประกอบการในอุ ต สาหกรรมพลั ง งาน แต่ ค วรเป็ น เวที ใ น
การสร้ า งเครือข่ายระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้
ก�ำหนดนโยบายจากภาครัฐ นอกจากนีภ้ าครัฐควรมีบทบาทน�ำ
ในการสร้างภาพลักษณ์ การเป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
โดยแสดงบทบาททั้งในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ก�ำกับ
กิจการด้านพลังงาน บังคับใช้นโยบายด้านพลังงานอย่างจริงจัง
ในกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแสดงว่าพลังงานเป็น
วาระส� ำ คั ญ ของชาติ อั น จะเป็ น การดึ ง ดู ด ให้ เ กิ ด การจั ด
กิจกรรมไมซ์ในประเทศ

services and trade and everyday life pattern that
must be more environmentally friendly. SIEW 2016
will therefore provide a platform for Asia to attract
everyone involved with energy, producers, service
providers, policy-makers, academicians, and consumers
to join in to find solutions for the region and the
world in the present energy situation.
One highlight of SIEW is the hosting of the 26th
International Photovoltaic Science and Engineering
Conference (PVSEC – 26) which is part of Asia Clean
Energy Summit (ACES) and the Asian Energy Financial
and Investment Conference. The event will analyze
the trend and direction of investment in the energy
industry in Asia. SIEW will therefore be an exhibition
and conference on energy capable of attracting a
great number of investors, academicians,
policy- makers, entrepreneurs in both the traditional
and renewable energy.
The energy industry is an industry that faces a variety
of challenges, for instance, the price fluctuation of
traditional energy, the cost of production of alternative
energy, and all the environmental problems as
consequences of the use of energy in economic
activities, as well as the global trend for sustainable
development. The MICE industry must also provide
a platform to answer these energy industry questions,
not just a platform for business matching. It must
provide a platform to create a networking of
researchers, entrepreneurs, and policy- makers. In
addition, the government must play a leading role
both as a policy- maker and in supervising energy
activities. It must be effectively enforcing the energy
policy both in the public and private sector activities,
and to ensure that energy is an important national
agenda. This government role will be helpful to
organize MICE activities in Thailand.
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“ก้าวต่อไปของการพัฒนาพลังงานสู่ความยั่งยืนของไทย คือ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้มากขึ้น
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีทยี่ งั่ ยืนแห่งเอเชียประจ�ำปี 2016 หรือ Sustainable Energy & Technology
Asia (SETA) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 เป็นงานไมซ์ด้านพลังงานที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรพลังงาน
ระดับโลกทีน่ ำ� ไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นพลังงานและนวัตกรรมทีย่ งั่ ยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของไทยเพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีของเอเชีย”
“The next step for the development of sustainable energy in Thailand is to enhance technology development
and knowledge. The Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2016 to be held on 23-25 March 2016 is a
MICE activity on energy. The event is a cooperation of world energy organization that leads to the exchange
of knowledge in energy and sustainable innovation, strengthening Thailand to move to become the center
in energy and technology knowledge in Asia.”
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แนวโน้มการพัฒนาพลังงาน
ของไทยสู่ความยั่งยืน

Sustainable energy development
trend in Thailand

ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทางเลือกและ
พลังงานหมุนเวียนทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวภาพและชีวมวล รวมทัง้ พลังงานก๊าซธรรมชาติ นอกจากนัน้
ยังมีศักยภาพด้านพลังงานน�้ำ รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับความ
ยั่งยืนด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมการศึกษา
วิจัยและส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทั้งการลงทุนของภาค
เอกชน สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชนทัว่ ไป โดย
เฉพาะการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เพื่อใช้เอง
และขายให้แก่รัฐ โดยหน่วยงานรัฐรับซื้อในราคาส่วนเพิ่ม

Thailand has a great potential to develop alternative
and renewable energy such as the solar energy,
wind energy, bio and biomass energy, including
natural gas and hydropower. The government has
continuously paid a great deal of attention to
sustainable energy by supporting studies and
researches and investment in energy as well as
private sector investment. Community and public
participation is encouraged especially in the investment
on producing solar power. People are given the
opportunity to invest on their own rooftop solar
cells installation both for household use and to sell
the surplus power to the government agencies.

นโยบายส�ำคัญทีร่ ัฐบาลใช้ คือการรับซือ้ ไฟฟ้าแบบ Adder ซึง่
เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนด้วยส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าฐาน กรณีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตัง้ แผงโซล่าร์เซลล์บน
หลังคาบ้านถือ เป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็น การสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งการตระหนั ก รู ้ ด ้ า นด้ า นพลั ง งานของ
ประชาชนซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน
อย่างไรก็ตามการซื้อไฟฟ้าแบบ Adder จ�ำเป็นต้องก�ำหนด
อัตราที่เหมาะสมและค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ด้านพลังงานโดยรวมของประเทศ เพื่อความเป็น
ธรรมแก่ผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิต
พลังงานทดแทนทุกสาขาการผลิต โดยภาพรวมนโยบายการ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของไทยถือว่ามี
ความเหมาะสมที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน
การสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานจ�ำเป็นต้องพัฒนาการศึกษา
วิจยั ด้านเทคโนโลยี และต้องติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการ
ระดับนานาชาติ และเรียนรู้จากประสบการณ์จากต่างประเทศ
ทั้งทิศทางการพัฒนา พลังงานรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มจะมี
ความส�ำคัญมากขึน้ ในอนาคต กรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือก ต้องให้ความส�ำคัญกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ
Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สือ่ สารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า

There is also a good government policy on Adder
power purchase system financially supports
entrepreneurs to induce them to invest in producing
alternative energy by adding to the basic electricity
price in case rooftop solar cells are installed to
produce electricity. This policy encourages public
participation and awareness in energy issues which
is an important factor to sustainable energy.
Nevertheless, the Adder power purchase system
requires suitable pricing rate taking into account the
overall energy situation of the country. It must be
fair to all stakeholders, electricity users, and all the
alternative energy producers. All in all, the government
policy on the development of alternative and
renewable energy in Thailand is regarded as
appropriate in order to lead to energy sustainability.
To achieve sustainability in energy, it is important
that there must be continued development of studies
and researches in relevant technology, monitoring
and follow-up of international academic advances
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เป็นความก้าวหน้าและน่าสนใจทีจ่ ะศึกษาเรียนรูร้ ว่ มกันในระดับ
ระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ ในภาคการขนส่งซึง่ ถือเป็นภาคที่
ใช้ พ ลั ง งานในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาติ ด ตามความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถยนต์ไฮโดรเจนและรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

ความส�ำคัญของกิจกรรมไมซ์ในการผลัก
ดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานใน
เอเชีย

ก้าวต่อไปของการพัฒนาพลังงานสูค่ วามยัง่ ยืนของไทย คือการ
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้มากขึ้น
การจัดประชุมและนิทรรศการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
แห่งเอเชียประจ�ำปี 2559 หรือ SETA 2016 ได้ดงึ ภาคีพลังงาน
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับสากลเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการเรียนรู้
ด้านประสบการณ์และความรู้ อาทิ ASEAN Center for
Energy, International Energy Association (IEA)
International Atomic Energy Agency (IAEA), International
Institution for Energy Conservation (IIEC) เป็นต้น
การประชุมวิขาการมีเนื้อหาที่ครอบคลุมนโยบายพลังงานและ
การวางแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าเทคโนโลยีในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคตของทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก
อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากถ่านหิน
รวมไปถึงเทคโนโลยีและเทรนด์ของระบบขนส่ง อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยี แ บตเตอร่ี เซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง หรื อ “Fuel Cell
ไฮโดรเจน” และเชื้อเพลิงชีวภาพหรือ “Biofuel” ต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถน� ำ มาใช้ เ ป็ น ทางเลื อ กของระบบขนส่ ง ในอนาคต
มากกว่าการใช้พลังงานฟอสซิล รวมถึงยังมีการน�ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่แปลกใหม่ด้านพลังงานของแต่ละประเทศร่วม
จัดแสดงภายในงานด้วย
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and lessons and experiences from abroad. New
trends on energy development for the future must
be constantly followed. In the case of alternative
energy, the smart grid, which is a system that
employs the IT technology to manage and control
the production and supply, must be given special
attention both at national and international level. In
addition, in the transport sector which consumes a
high proportion of energy, the hydrogen and electric
car technology is also an advancement that needs
close monitoring and studying.

ในการประชุมวิชาการด้านพลังงานมีตวั แทนประเทศในอาเซียน
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) Energy Policy &
Planning ซึ่งกล่าวถึงนโยบายและแผนพลังงานที่จะน�ำไปสู่
ความยั่งยืนในอนาคต 2) Electrical Systems Technology
กล่าวถึงเทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) Transportation and
Alternative Fuels การใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งได้อย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 4) Sustainable Energy
and Green Technology กล่าวถึงแนวทางการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาเทคโนโลยีสเี ขียวทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนด้านพลังงานทัง้
ระบบ

The importance of MICE activities to
drive Thailand to become the energy
center in Asia

การจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ
พลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจ�ำปี 2559
(SETA 2016) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มีเป้าหมายหลัก
เพือ่ เป็นเวทีระดมความคิดหาทางออกเรือ่ งพลังงาน ทัง้ พลังงาน
ทดแทน การอนุรกั ษ์พลังงาน การกระจายเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม
รวมถึงการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน
เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจการพลังงานของประเทศทีจ่ ะ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

The next step of achieving sustainable energy in
Thailand is to enhance the potential in technology
and knowhow development. The Sustainable Energy
and Technology Asia or SETA 2016 was organized
with internationally recognized partners to partake
in the process of exchanging knowledge and
experiences such as the ASEAN Center for Energy,
the International Energy Association (IAEA), the
International Institution or Energy Conservation
(IIEC).
This technical and academic conference dealt with
energy policy and planning, power generation, today’s
technology and the future trend for both traditional
and alternative energy, nuclear energy, coal energy,
as well as the technology and trend of the transport
system, such as electric cars, new battery technology,
hydrogen fuel cell, and biofuel to replace fossil fuel
in the transport system. New technology and
innovation in energy industry will also be presented
from different country in such an event.

การจัดงาน SETA 2016 เปรียบเสมือนเป็นเวทีเชือ่ มองค์ความ
รูด้ า้ นพลังงานของเอเชีย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และ
การพัฒนาพลังงานสู่ความยั่งยืนของกลุ่มภูมิภาคในอนาคตอัน
ใกล้นี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายและจะเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของไทยในการก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้ด้านพลังงานของเอเชีย

There were ASEAN delegations who attended the
conference under 4 topics: 1) Energy Policy and
Planning which aimed at sustainability. 2) Electrical
Systems Technology which dealt with technology
available for efficient development of energy industry.
3) Transportation and Alternative Fuels and
4) Sustainable Energy and Green Technology which
will lead to sustainability of all the energy system.
SETA 2016 at BITEC on 23-26 March 2016 aimed at
providing a platform for brainstorming for solutions
in energy issues, alternative energy, energy efficiency,
appropriate fuel distribution, as well as exchanging
new knowledge and energy technology for future
sustainability.
SETA 2016 was an event that linked all bodies of
knowledge in energy in Asia with Thailand at the
center. Developing sustainable energy in this region
in the near future is a challenge and a proof for
Thailand both in term of technology and personnel
to show the country’s readiness and potential to
become the center for energy knowledge in Asia.
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การขับเคลือ
่ นอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เพือ
่ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพลังงาน
ประเทศไทยมีศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกในภูมิภาคอาเซียน”

60

ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานได้ก�ำหนดแนวนโยบายด้าน
พลังงานแห่งชาติ โดยให้ความส�ำคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านความมัน่ คงทางพลังงาน (Security) (2) ด้านเศรษฐกิจ
(Economy) (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) การด�ำเนินงาน
ภายใต้แนวนโยบายดังกล่าวนี้ส่งผลให้ไทยมีความโดดเด่นด้าน
การผลิตและการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาค

The Thai Ministry of Energy has set the national
energy policy with 3 important aspects 1) Security 2)
Economy 3) Ecology. The implementation of the
policy under these 3 aspects has made Thailand
distinct in energy production and conservation in
this region.

ด้ ว ยเทคโนโลยี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง
แวดล้อมและชุมชน โดยการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน
ทดแทน ซึ่งประกอบด้วย ขยะชุมชน ชีวมวล พลังงานแสง
อาทิตย์ ก๊าชชีวภาพ พลังงานน�้ำ โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนให้อยู่ในร้อยละ 30 ของการใช้พลังงาน
ทั้งหมดของประเทศภายใน ปี 2579

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานมีบทบาทส�ำคัญ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งาน
ทางเลือกมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนิน
งานภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2558 - 2579 (Alternative Energy Development
Plan: AEDP 2015) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิต
พลั ง งานหมุ น เวี ย นภายในประเทศและการผลิ ต พลั ง งาน

The Department of Alternative Energy Development
and Energy Conservation has since 1992 been playing
an important role in supporting renewable and
alternative energy. At present, the Department is
implementing the Alternative Energy Development
Plan (AEDP) 2015-2036 which aims at increasing the
proportion of renewable energy production

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ความส�ำคัญด้านความร่วมมือ
ด้านพลังงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมมือด้านการพัฒนาและ
การใช้พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้าน
การจัดหาพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการจัดการด้านความต้องการพลังงานอย่างเหมาะสม
ร่วมกัน
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domestically and using high technology to produce
energy with less negative impact on the environment
and the community. The plan also aims at producing
electricity from alternative energy such as community
garbage, biomass, solar energy, biogas, and
hydropower. By 2036, the proportion of energy
produced by alternative source of energy must
account for 30% of all energy in the country.
The ASEAN member countries also attach importance
to energy cooperation, aiming at cooperation in the
development and use of energy to promote security
and sustainability for energy supply and energy
efficiency, as well as suitable cooperation in energy
management.
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT ENERGY
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ประเทศไทยถือเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพเป็นศูนย์กลางพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมี
ความได้เปรียบจากการมีปัจจัยการผลิตพลังงานงานทดแทนที่
หลากหลาย ภาครัฐได้ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ทั้งการพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพ
แวดล้อมในภูมิภาค และได้มีการสั่งสมองค์ความรู้ด้านการ
จั ด การพลั ง งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู ้ ป ระกอบการไทยมี
ประสบการณ์และมีความพร้อมด้านการลงทุนอุตสาหกรรม
ผลิตพลังงานทดแทนและยังสามารถออกไปลงทุนในประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ มี เ ขตแดนติ ด ต่ อ กั น ประกอบด้ ว ย สปป.ลาว
เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม เนื่องจากประเทศเหล่านี้มี
ความอุดมสมบูรณ์ดา้ นทรัพยากรพลังงาน ทัง้ ก๊าชธรรมชาติและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

Thailand has a potential to become a center for
alternative energy in the ASEAN region due to its
advantage in having a variety of alternative energy
production factors. The government has supported
studies and researches on the alternative energy
technology both in the innovation and application
of alternative energy technology suitable for the
environment of the region. The Thai entrepreneurs
are also well experienced and ready to invest in
alternative energy industry and to invest in
neighboring countries such as Laos PDR , Myanmar,
Cambodia and Vietnam where energy resources
such as natural gas and biofuel are still plentiful.

การพัฒนานโยบายการพัฒนาพลังงาน
เพื่อเชื่อมโยงสู่ศักยภาพการแข่งขัน
อุตสาหกรรมไมซ์

The development of the energy
policy to boost the competitiveness
of MICE industry

ช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวลด
ลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภายใต้กระแสการลดโลกร้อนที่ทุก
ประเทศในโลกต้องด�ำเนินการตามความตกลงจากการประชุม
COP 21 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลังงานเชื่อมั่นว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกใน
ภูมิภาคอาเซียนจะทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
โอกาสที่ ป ระเทศไทยจะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด
กิ จ กรรมไมซ์ ด ้ า นพลั ง งานทดแทนในภู มิ ภ าค ทั้ ง การจั ด
กิจกรรมไมซ์ในกรุงเทพและการจัดกิจกรรมไมซ์ในต่างจังหวัด
ตามนโยบาย MICE CITY ของ สสปน.

The drop in the oil prices in the world market in the
past few years and the international agreement to
solve the global climate change problems under
COP 21 in Paris, December 2015 have made energy
industry entrepreneurs believe that investing to
develop alternative energy in Asia is increasingly
important. This is a chance for Thailand to step up
to become a center for MICE activities in alternative
energy in the region. Such activities can be
organized both in Bangkok and the provinces under
TCEB’s MICE City policy.

แม้ไทยได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลาง
พลั ง งานทดแทนในภู มิ ภ าค แต่ ใ นมุ ม มองของนั ก ลงทุ น
อุตสาหกรรมพลังงานมีความเห็นว่าการบูรณาการนโยบายและ
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้
รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานยังเป็นแผนระยะยาว จึงควรมีความ

Even if Thailand is getting ready to become a center
for alternative energy in the region, the investors in
this energy industry are of the view that the policy
integration and coordination amongst government
agencies should be improved. The energy industry
development plan is a long-term plan but there
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ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาว่าเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนสาขาใด
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ควรประสานความร่วมมือกันเพื่อก�ำหนดแผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานในแต่ละช่วงเวลาให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ ต้องก�ำหนด
มาตรการและเป้าหมายระยะสั้นให้สอดคล้องและเหมาะสม
รวมทัง้ ต้องก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานแต่ละช่วงเวลา และ
ต้องมีการประเมินบริบทสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานแผนการผลิตและอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งสัญญาณล่วงหน้าในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนและ
ปรับเปลี่ยนแผนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และนักลงทุนด้านพลังงาน
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้จากมุมมองของนักลงทุนด้านพลังงานได้สะท้อนให้เห็นว่า
ในอนาคตนักลงทุนไทยจะออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

should be more clarity for each shorter period to
give emphasis on the type of energy to be developed.
The relevant government agencies such as the
Ministry of Industry, the Ministry of Energy, the
Ministry of Science and Technology, and the Board
of Investment ought to coordinate to set up the
action plan for each period of time of the
long- term plan more clearly with measures to be
taken, short term target and KPI for the
implementation in each period. There must also
be assessment of the environmental impact on the
energy production and energy conservation plan in
order to send some advance indication in case of
any changes in the implementation plan.
Consequently, both the entrepreneurs and the
investors will be confident to mark their own
appropriate investment strategy and marketing. It
is also expected that in the future, Thai investors
will invest more in the energy and alternative energy
industry in our neighboring countries.

กิจกรรมไมซ์ด้านพลังงานในไทย
ยังไม่โดดเด่น

The MICE activities on energy in
Thailand are not yet clearly distinct

ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและงานแสดง
สินค้าด้านพลังงานประมาณ 5 - 6 งานต่อปี ตัวอย่างงานที่
โดดเด่น เช่น Sustainable Energy & Technology ASIA
2016 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการนานาชาติ
เกี่ ย วกั บ พลั ง งาน มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ร ะบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้าพลังงานขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
และงาน Thailand Energy Saving Week ซึ่งเป็นงานแสดง
สินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดใน
อาเซียน

About 5-6 conferences and exhibitions on energy
per year are organized in Thailand. The distinct ones
are such as the Sustainable Energy & Technology
ASIA 2016 which is an international conference and
exhibition on energy covering the power generating
system for transportation, industry and household
use. Thailand Energy saving Week, the biggest energy
saving technology exhibition in Asia is another example.
Most energy MICE activities in Thailand are organized
by the private sector. Even if the energy MICE
activities aimed at being a regional event, about
70% of the visitors were Thai and 30% foreigners. In
case of academic conferences, enough attention

การจัดกิจกรรมด้านพลังงานของไทยส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดย
บริษัทเอกชน แม้กิจกรรมไมซ์ด้านพลังงานก�ำหนดเป้าหมาย
เป็ น งานระดั บ ภู มิ ภ าค แต่ จ ากสถิ ติ พ บว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
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ร้อยละ 70 เป็นคนไทย ร้อยละ 30 เป็นชาวต่างชาติ กรณีการ
ประชุมวิชาการด้านพลังงานยังไม่ได้รบั ความสนใจจากกลุม่ เป้า
หมายเท่าที่ควร และยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กรณีศกึ ษาการจัดกิจกรรมไมซ์ดา้ นพลังงานในต่างประเทศ ควร
จัดงานใหญ่ปลี ะ 2 - 3 งาน หน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทน�ำ
ในการจัดกิจกรรมไมซ์ ยกตัวอย่างกรณีสิงคโปร์ กระทรวง
พลังงานมีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรมไมซ์ดา้ นพลังงานท�ำให้
สามารถประสานและเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งการจัดงานแสดงความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถดึงดูด
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ประกอบด้ ว ย นั ก ลงทุ น
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนจากทั่ว
ทั้งภูมิภาค

The case study of MICE activities on energy abroad
revealed that there ought to be 2- 3 very big events
a year. The government agencies ought to play an
important role in organizing MICE activities. In
Singapore, the Ministry of Energy took the leading
role in organizing MICE activities on energy and was
able to coordinate with all stakeholders to take part
in the advance technology exhibition and academic
conference which can attract a great deal of visitors
who are investors, academicians, government
officials and the private sector from all the region.

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพลังงาน

The development of MICE industry to
enhance the potential of the energy
industry

ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไมซ์มคี วามเห็นว่าอุตสาหกรรมไมซ์
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค
ของไทย ซึง่ มิใช่เพียงมิตพิ ลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงกิจกรรมพลังงานทุกรูปแบบ ทั้ง
พลั ง งานทดแทน พลั ง งานปิ โ ตรเลี ย ม และเทคโนโลยี ก าร
ประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ หน่วยงานภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ด้านพลังงานทั้งในรูปแบบการให้
เงินสนับสนุนและการมีส่วนร่วมน�ำเสนอผลงานความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี และมีบทบาทในการประชุมวิชาการ ภาค
เอกชนควรประสานการจัดงานให้ต่อเนื่องกัน เพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าร่วมงานได้ต่อเนื่องในการเดินทางมาประเทศไทย
ครั้งเดียว ทั้งนี้การจัดงานกิจกรรมไมซ์ด้านพลังงานอาจจัดใน
รูปแบบของงานแสดงสินค้ารถยนต์ประหยัดพลังงาน ซึง่ มีความ
เชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กบั อุตสาหกรรมพลังงาน

The MICE industry entrepreneurs were of the view
that MICE industry can be an effective tool to
support the setting up of Thailand as the center of
energy in the region, not only in just alternative
energy aspect but also all kinds energy, be they
alternative energy, petroleum, and all types of
technology for energy saving. The government
agencies ought to support organizing MICE energy
activities and take part in presenting latest advance
technology. They ought to take part in the
academic conferences. The private sector ought to
coordinate so that the activities will continue to be
organized to attract those who are interested to
travel to visit Thailand and to attend series of
activities. Such activities may include organizing an
exhibition on energy saving cars which will link the
automotive and energy industry together.

ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมพลั ง งานให้ มุ ม มองว่ า ประเทศ
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from the target group was still lacking, so was the
aggressive PR.
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สมาชิกอาเซียนมีนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทน จึงเป็นโอกาส
ของผู ้ ป ระกอบการไทยที่ จ ะออกไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ
ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมพลั ง งานต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมไมซ์ที่มีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ด้าน
พลังงาน เพื่อหาพันธมิตรร่วมลงทุนในต่างประเทศ โดยเชิญ
นักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพเข้าร่วมงาน การ
จัดงานไมซ์จึงควรเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงการต่างประเทศ
มีบทบาทร่วมด้วย
ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มุ ม มองว่ า การพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนเป็นนโยบายส�ำคัญของโลก ในอนาคตประเทศพัฒนา
แล้วจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดภาวะโลกร้อนผ่าน
กองทุนและองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้น ในการจัดงาน
กิจกรรมไมซ์ดา้ นพลังงานจึงควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และความช่วยเหลือด้านวิชาการจากองค์กรระหว่างประเทศ
ด้วย กรณีในเอเชีย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank) มีบทบาทส�ำคัญด้านให้งบประมาณ
สนับสนุนด้านการศึกษาวิจยั และการลงทุนด้านพลังงานทดแทน

The energy industry entrepreneurs also suggested
that as ASEAN members have set up their policy on
developing alternative energy, this would be an
opportunity for the Thai entrepreneurs to invest
outside Thailand. These entrepreneurs also wanted
to have business matching in MICE energy activities
to find the right partners to invest abroad. Potential
investors from neighboring countries ought to be
invited. The MICE activities could be jointly
organized by the Ministry of Commerce, the Thai
Board of Investment (BOI) and the Ministry of
Foreign Affairs.
The representative from the government agencies
suggested that since alternative energy has become
a global important policy, in the future the
developed countries would provide a budget to
reduce the global warming through several more
funds and international organizations. When organizing
MICE activities on energy, financial support and
academic assistance may be sought from these
international organizations. In Asia, the Asian
Development Bank plays an important role to
provide a budget to support studies and researches
in alternative energy.
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