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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาความเสี่ ยงต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อความมัน่ คงด้าน
การทหารกรณี เกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อเสนอให้มีการกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความ
มัน่ คงด้านการทหารของไทย ภายใต้กรอบแนวคิดการก่ อตัวนโยบายสาธารณะ (policy formation) ที่ จะต้องอาศัย
สถาบัน มาเป็ นตัวผลักดัน โดยพิ จารณาจาก สภาพแวดล้อ มของนโยบาย (policy environment) สภาพปั ญ หาเชิ ง
นโยบาย (policy problem) กาหนดระเบี ยบวาระ (agenda setting) การวิเคราะห์ ทางเลื อก (alternative analysis) การ
ตัดสิ นใจนโยบาย (policy decision making) ขับเคลื่อนผ่านสถาบัน (institutions) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ เพื่อกาหนด
นโยบายพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับบริ บทความมัน่ คงด้านการทหารของไทย
จากผลการศึ ก ษาได้ข ้อสรุ ป ว่า รั ฐบาลต้องหันมาให้ค วามสนใจในการแสวงหาแนวทางสาหรั บ การใช้
พลังงานทดแทนพลังงานฟอสซิ ลสาหรั บงานความมัน่ คงทั้งในปั จจุบันและอนาคตอย่างจริ งจัง ด้วยการกาหนด
นโยบายพลังงานทดแทนเพื่ อ ความมั่น คงด้านการทหารของไทยในเชิ งบู ร ณาการภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอย่างเป็ นระบบที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง รวมทั้งต้องมีการพิจารณาปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เช่น
มาตรการลดภาษีให้กบั ภาคเอกชนที่ใช้พลังงานงานทดแทน เป็ นต้น
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Abstract
The objectives of this article are to study the risks of operating on military security mission when fuel
shortage occurs and to propose policy formation on alternative energy related to military security under the
conceptual framework of public policy formation which requires institutions to push forward. This article focuses
on policy environment, policy problem, agenda setting, alternative analysis and decision making policy, which will
be pursued through various institutions responsible for each related policy in order to form alternative energy policy
in accordance with military security in Thailand.
The findings of this article concludes that the government must pay special attention on drawing up
guidelines on an alternative to fossil fuel for military security both at present and in the future. These guidelines
could be systematically formed through the integration of public sectors, private sectors and civil sectors for the
purpose of actual implementation. Moreover, relevant laws and regulations must be revised in accordance with the
changing context for the purpose of effective law enforcement. For example, tax reduction measures should be
implemented on private sectors using alternative energy.
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1. บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยที่ สาคัญต่อการดาเนิ นชี วิต และมีผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบกิ จกรรมของ
มนุ ษย์ พลังงานหลักที่ เราใช้กนั อยู่ทุกวันนี้ เรี ยกว่า พลังงานฟอสซิ ล ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น อัน
เป็ นฟั นเฟื องหลักในการขับเคลื่อนให้โลกเกิดการพัฒนา จากการพัฒนาทาให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
และได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ ว พร้อมกับ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นกัน ได้ส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ให้ มี ม ากขึ้ น ตามมา โดยเกิ ด ขึ้ น ทั้ง ในประเทศอุ ต สาหกรรมเดิ ม และประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาขึ้ นเป็ นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ สังเกตได้จากการใช้พลังงานในการคมนาคมขนส่ ง การบริ การ การเกษตร การอุตสาหกรรม การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า กิจกรรมทางการทหาร และกิจกรรมอื่นๆ ปั จจุบนั พลังงานที่นามาใช้ส่วนใหญ่เป็ นพลังงานฟอสซิ ล
จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยงบประมาณจานวนมากในแต่ละปี โดยมี
การนาเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจานวนทั้งสิ้น 837 พันล้านบาร์เรล/วัน มีมูลค่านาเข้า 1,030,235 ล้านบาท ไม่
สัมพันธ์กบั ปริ มาณพลังงานฟอสซิ ลสารอง จึ งมีแนวโน้มเกิ ดภาวะขาดแคลนพลังงานฟอสซิ ล และส่ งผลให้ราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟอสซิลสูงขึ้น ทาให้ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยงบประมาณจานวนมากในแต่ละปี ในการนาเข้าน้ ามัน
เชื้ อ เพลิ งจากต่ างประเทศ และการที่ ตอ้ งใช้งบประมาณจ านวนมากในแต่ล ะปี ในการน าเข้าน้ ามัน เชื้ อ เพลิ งจาก
ต่างประเทศได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นให้สามารถพัฒนาได้ต่า หรื อในบางประเด็นอาจต้อง
ชะลอการพัฒนาออกไป นอกจากนั้นมีการคาดการณ์วา่ พลังงานฟอสซิ ลจะมีใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน 50 ปี จึงต้องมีการ
แสวงหาแหล่ง “พลังงานทดแทน” เพื่อเป็ นทางเลือกทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิ ล และน่ าจะเป็ นทางออกของ
ประเทศในการแก้ไขปั ญหาพลังงานอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
ส าหรั บ เรื่ องความมั่น คงประเทศไทยมี ห น่ วยงานหลัก ที่ ป ฏิ บัติ งานด้านความมั่น คงของประเทศ อาทิ
กระทรวงกลาโหม ส านัก งานสภาความมั่น คงแห่ งชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร
สานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็ นต้น มีกระทรวงกลาโหมเป็ นองค์การหลักที่ รับผิดชอบในการป้ องกันประเทศ โดยมี
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรื อ และกองทัพอากาศ เป็ นองค์กรของกระทรวงกลาโหมในการ
ปฏิบตั ิภารกิจ โครงสร้างของกองทัพจะประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนที่ใช้กาลังเข้า
ปฏิบตั ิการหรื อเป็ นส่ วนกาลังรบหลัก เป็ นหน่วยกาลังรบของแต่ละกองทัพที่ใช้กาลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์เข้า
ปฏิ บัติก ารตามคุ ณ ลักษณะของเหล่าทัพ นั้น และอี กส่ วนหนึ่ งคื อ ส่ วนสนับ สนุ น การปฏิ บัติก ารรบ เป็ นหน่ วยที่
สนับสนุ นหรื อคอยเอื้ออานวยต่อการปฏิ บตั ิ การของส่ วนกาลังรบหลัก ให้สามารถดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องตาม
สถานการณ์ที่ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างของกองทัพทั้งส่ วนกาลังรบ และส่ วนสนับสนุนการรบล้วนมี
ความต้อ งการการใช้พ ลัง งานเชื้ อ เพลิ ง จากฟอสซิ ล เพื่ อ การปฏิ บัติ งานทั้ง สิ้ น จากข้อ มู ล สถิ ติ ง บประมาณของ
กระทรวงกลาโหมได้รายงานว่าปี งบประมาณ 2554 กระทรวงกลาโหมต้องใช้งบประมาณสาหรับยุทโธปกรณ์เป็ น
จานวนทั้งสิ้ น 6,878.854 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.06 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
4.08 ของงบประมาณของกระทรวงกลาโหม จึ งกล่าวได้ว่ากิ จการเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารต้องใช้พ ลังงาน
ฟอสซิลเป็ นจานวนมาก
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หากสภาวการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออานวย เช่น กรณี การขยายตัวเพิ่มขึ้นของข้อ
พิพาทในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็ นแหล่งน้ ามันเชื้อเพลิง กรณี การก่อการร้ายในรู ปแบบใหม่ หรื อปั ญหาข้อพิพาท
ภายในภูมิภาค เป็ นต้น จะก่อให้เกิดปั ญหาอื่นตามมา เช่น ปั ญหาการกักตุนเชื้อเพลิง ปั ญหาราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น
และปั ญหาการขนส่ งเชื้อเพลิง เป็ นต้น ประเทศไทยอาจต้องเผชิญปั ญหาการนาเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
และเกิดความเสี่ ยงการขาดแคลนเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านเตรี ยมกาลัง และใช้กาลังในการป้ องกัน
ประเทศด้วยกาลังกองทัพ และประเทศจะอยูใ่ นภาวะวิกฤตต่อการสูญเสี ย เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องจัดหา วิจยั ผลิตพลังงานทดแทน และสามารถจัดเก็บไว้ใช้ตามที่ ตอ้ งการได้ในยาม
จาเป็ นอย่างเหมาะสมและเป็ นรู ปธรรม
อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ได้มีการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ในลักษณะของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ.2551-2565 นโยบายความมัน่ คงแห่ งชาติ พ.ศ.2550-2554 นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ.2554 รวมทั้งกระทรวงพลังงาน
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่สะอาด นโยบายและยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวยังมิได้
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหาร และ
แนวทางบูรณาการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานทดแทนกับความมัน่ คงแห่ งชาติไว้แต่ประการใด กอปรกับ
งานด้านความมั่น คงมี การปฏิ บัติก ารหลายส่ วนที่ ตอ้ งเตรี ยมความพร้ อม มี การปฏิ บัติ งานตลอด 24 ชั่วโมง และ
ประเทศไทยมี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งมี พลังงานทดแทนอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงให้กับประเทศในเชิ ง
การทหาร
การศึกษาเรื่ องการกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทยที่ได้ดาเนิ นการ
นี้ จึงเป็ นการศึกษาในมุมมองที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ เป็ นการเตรี ยมการให้มีความพร้อมในการรองรับปั ญหาด้าน
พลังงานที่ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ การรักษาเอกราชอธิ ปไตยของประเทศชาติก็ยงั เป็ นสิ่ งสาคัญที่ นาไปสู่
การยอมรับในเวทีประชาคมโลก ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าควรมีการวางรากฐานนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คง
ด้านการทหาร อันจะเป็ นประโยชน์ท้ งั ในเชิงวิชาการ และทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ไปสู่การปฏิบตั ิได้
ต่อไป
2. แนวคิดทีเ่ กียวกับนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการดารงชี วิตของประชาชนโดยทั่วไป โดยประชาชนจะได้รับ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากนโยบายสาธารณะทั้งสิ้ น การมองกระบวนการนโยบายสาธารณะเป็ นการมอง
ผ่านกรอบแนวคิดพื้นฐานจากสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในปรากฏการณ์ ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการนาเสนอรู ปแบบนโยบายสาธารณะ
สรุ ปได้ดงั นี้
1) รู ป แบบนโยบายสาธารณะแบบระบบ เป็ นการมองนโยบายสาธารณะในมุ ม มองที่ เห็ น นโยบาย
สาธารณะเป็ นผลผลิตอันเกิดจากกระบวนการเชิงระบบโดยผ่านระบบการเมืองและสามารถแยกระบบการเมืองออก
จากระบบอื่นๆ หรื อจากสภาพแวดล้อมของระบบได้ (Dye, 2011, p. 41) จะทาให้ทราบถึงปั จจัยนาเข้าที่ถูกป้ อนเข้าสู่
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ระบบการเมือง แล้วระบบการเมืองดาเนิ นการเปลี่ยนปั จจัยนาเข้าด้วยกระบวนการทางการเมืองให้เป็ นปั จจัยนาออก
ซึ่ งปั จจัยนาออกจะไปมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดเป็ นสิ่ งป้ อนกลับเข้าสู่ ปัจจัยนาเข้าในวงรอบต่อไปอีก
ครั้งหนึ่งซึ่งจะเกิดเช่นนี้ต่อไปเรื่ อย ๆ
2) รู ป แบบนโยบายสาธารณะแบบกระบวนการ เป็ นการมองนโยบายสาธารณะในลักษณะกิ จกรรมที่
ก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย (Dye, 2011, p. 24)
2.1) การชี้ประเด็นปั ญหา
2.2) การจัดทาข้อเสนอนโยบาย
2.3) การทาให้นโยบายถูกต้องตามกฎหมาย
2.4) การนานโยบายไปปฏิบตั ิ และ
2.5) การประเมินนโยบาย
3) รู ปแบบนโยบายสาธารณะอย่างสมเหตุสมผล เป็ นการกล่าวถึงกระบวนการนโยบายที่ ตอ้ งเกิ ดอย่าง
สมเหตุสมผล และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีข้ นั ตอนการกาหนดนโยบายที่ ชอบด้วยเหตุผล 7 ขั้นตอน ได้แก่
(Lasswell, 1963, p. 15)
3.1) ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
3.2) ขั้นการรับรองและเสนอแนะนโยบาย
3.3) ขั้นการกาหนดนโยบาย
3.4) ขั้นปรับกลไกและสภาพแวดล้อมของนโยบาย
3.5) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
3.6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย และ
3.7) ขั้นการปรับปรุ งนโยบาย
4) รู ปแบบนโยบายสาธารณะตามแนวความคิดของ ดรอร์ (Yehezkel Dror) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คื อ
(Dror, 2003, pp. 3-12)
4.1) การกาหนดนโยบาย
4.2) การนานโยบายไปปฏิบตั ิ และ
4.3) การประเมินผลนโยบาย
สาหรับกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ หรื ออาจเรี ยกว่า ขั้นตอนในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
นั้น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่สาคัญหลายประการ ที่จะนาไปสู่การตัดสิ นใจกาหนดเป็ นนโยบาย รู ปแบบนโยบาย
สาธารณะที่นาเสนอข้างต้นมีกรอบการมองที่แตกต่างกัน โดยสรุ ปมีกิจกรรมที่สาคัญ ๆ 3 ประการ คือ
1) การก่อตัวของนโยบาย
2) การเตรี ยมเสนอร่ างนโยบาย และ
3) การอนุมตั ิและการประกาศนโยบาย กล่าวคือ
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กิจกรรมแรก คือ การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ (policy formation) ประกอบด้วย
1) การระบุปัญหา
2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา และ
3) การวิเคราะห์ปัญหา
กิจกรรมที่สอง คือ การเตรี ยมเสนอร่ างนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
1) การวางข้อกาหนด จุดมุ่งหมายของนโยบาย
2) การเสนอทางเลือก และ
3) การจัดทาร่ างนโยบาย
กิจกรรมที่สาม คือ การอนุมตั ิและประกาศเป็ นนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
1) การคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย
2) การสร้างเสี ยงสนับสนุนทางการเมือง และ
3) การประกาศใช้นโยบายสาธารณะ
สาหรับการศึกษานี้ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการและขั้นตอนของการก่อตัวในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
จาเป็ นต้องอาศัยความเป็ นสถาบันมาผลักดันให้นโยบายสาธารณะก่ อตัวออกมาเป็ นผลผลิต คื อ ตัวนโยบายที่ เป็ น
รู ปธรรม จึงมีความสาคัญอย่างมากไม่วา่ จะเป็ นสถาบันทางการเมือง รัฐบาล ระบบราชการ รวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับปั ญหาของนโยบายนั้น (Dye, 2011, p. 12) จะมีส่วนร่ วมในการบูรณาการกาหนดนโยบาย อันเปรี ยบเสมือนหนึ่งว่า
สถาบันต่างๆ ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการก่อตัวนโยบายไปด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาหรื อระบุปัญหา
การศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มของนโยบาย การก าหนดระเบี ย บวาระนโยบาย การวิเคราะห์ ท างเลื อ กของนโยบาย
จนกระทั่งร่ วมตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย เสนอเข้าสู่ กระบวนการอนุ มตั ิ หรื อให้ความเห็ นชอบออกมาเป็ น
นโยบายในที่ สุ ด เนื่ อ งจากพลังงานนั้น เป็ นปั จ จัยที่ จ าเป็ นอย่างมากในการด าเนิ น กิ จกรรมของทุ ก สถาบัน การ
ดาเนิ นการในด้านนโยบายสาธารณะด้านพลังงานทดแทนจึงต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกสถาบันด้วยการเห็ นถึง
ประโยชน์ของประเทศเป็ นหลักสาคัญ ทั้งนี้ความมีเอกราช อธิปไตย เหนือดินแดนก็เป็ นสิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
ทาให้ประเทศดารงอยู่ได้ และในสภาวะด้านพลังงานที่ มีความเปราะบางดังที่ ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ทาให้ผูศ้ ึ กษา
เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั การดาเนิ นการดังกล่าวต้องมีกรอบ
การดาเนิ นการที่ ดีและเป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต ผูศ้ ึ กษาจึ งมีความสนใจศึ กษาการกาหนดนโยบาย
พลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทยอันเป็ นเสมือนจุดเริ่ มต้นที่สาคัญต่ออนาคตของประเทศ
3. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ อาศัยแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษาปั ญหาความเสี่ ยงต่างๆ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อความมัน่ คงด้านการทหาร กรณี เกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง และ (2) เสนอแนะการกาหนด
นโยบายพลังงานทดแทนเพื่ อ ความมั่น คงด้านการทหารของไทย โดยใช้วิธีการศึ กษาวิจัยจากเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ประกอบด้วย ระดับผูบ้ ริ หาร และระดับผูป้ ฏิบตั ิการ ขององค์การภาครัฐที่
ปฏิบตั ิงานด้านความมัน่ คง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงาน แบบคาถามของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
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นี้ผศู ้ ึกษาสร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังในรู ปที่ 1 มีลกั ษณะคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่
ในการศึ กษาครั้งนี้ ทาการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 เป็ นหลัก (เริ่ มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ.
2556)
นอกจากนั้ น ผู ้ศึ กษาได้มี ตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ด้วยหลักการตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า
(triangulation) ประกอบด้วย (สุภางค์ จันทวานิช, 2555, น. 129-130)
1) การพิจารณาแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ในมิติเวลา สถานที่ หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2) การตรวจสอบหรื อทบทวนข้อมูลจากแหล่งของผูว้ จิ ยั หรื อผูร้ ู ้หลายๆ คน
3) การตรวจสอบจากแนวความคิดและทฤษฎี และ
4) การตรวจสอบวิธีรวบรวมข้อมูล
กรอบแนวคิด ในการกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทย เป็ นการกาหนด
นโยบายผ่ านการขับเคลื่ อนของสถาบัน (institutions) ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนี้ โดยมุ่ งเน้ นเฉพาะขั้นตอน/
กระบวนการที่ สาคัญของการก่อตัวนโยบายสาธารณะ (policy formation) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของนโยบาย (policy
environment) สภาพปั ญ หาเชิ งนโยบาย (policy problem) ก าหนดระเบี ยบวาระ (agenda setting) การวิ เคราะห์ ทางเลื อก
(alternative analysis) การตัดสิ นใจนโยบาย (policy decision making) เพื่อนาไปสู่ การกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่ อ
ความมัน่ คงด้านการทหารของไทย (Anderson, 2006 ; Dunn, 2012 ; Dye, 2011) ตามรู ปที่ 1
ทั้งนี้ กรอบแนวคิดนี้ ได้มาจากการประยุกต์จากรู ปแบบและกระบวนการก่อตัวนโยบายสาธารณะของนักวิชาการ
ทั้งสามท่าน และมุมมองที่ ให้สถาบันต่างๆ ทาหน้าที่ ในการขับเคลื่อนกระบวนการก่อตัวนโยบายไปด้วยกัน ทาให้ตอ้ งมี
การดาเนินการร่ วมกันตั้งแต่
1) การศึกษาสภาพแวดล้อมของนโยบาย โดยสถาบันจะมองสภาพแวดล้อมในเรื่ องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
กฎหมาย วัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่มีผลต่อนโยบาย และการกาหนดนโยบายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไรบ้าง
2) การศึกษาหรื อระบุปัญหา ด้วยการมองปั ญหาด้านพลังงานในสภาพปั จจุบนั ที่ปรากฏอยู่ และการคาดการณ์ถึง
ปั ญหาด้านพลังงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
3) การกาหนดระเบียบวาระนโยบาย เพื่อให้การกาหนดนโยบายเกิดความชัดเจนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ ครบถ้วนในทุกระดับ
ครอบคลุมในทุกประเด็นของกระบวนการจัดการพลังงานทดแทน และมีความสอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั
4) การวิเคราะห์ทางเลือกของนโยบาย เพื่อหาทางเลือกที่ดีและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง และ
5) ตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย เสนอเข้าสู่ กระบวนการอนุ มตั ิหรื อให้ความเห็ นชอบออกมาเป็ นนโยบายใน
ที่สุด
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สถาบันที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
(Government Institutions)

สภาพแวดล้อมของนโยบาย
(Policy Environment)

สภาพปั ญหาเชิงนโยบาย
(Policy Problem)

กาหนดระเบียบวาระ
(Agenda Setting)

นโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความ
มัน่ คงด้านการทหารของไทย

การวิเคราะห์ทางเลือก
(Alternative Analysis)

การตัดสิ นใจนโยบาย
(Policy Decision Making)

รู ปที่ 1 รู ปกรอบแนวคิดในการกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทย
4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ขา้ งต้น สามารถสรุ ปสาระสาคัญของได้ตามตารางข้างล่างนี้
ประเด็น
1) สภาพแวดล้อม
ของนโยบาย

ข้อสรุ ปจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อการกาหนดนโยบายทั้งทางตรงและทางอ้อม ใน
ปั จจุบนั นี้ (2556) นโยบายส่ วนมากเป็ นนโยบายประชานิ ยม ในการกาหนดนโยบายต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรควบคู่การปฏิบตั ิ โดยใช้เครื่ องมือ เทคโนโลยี และสิ่ งอุปกรณ์ที่ทนั สมัย หรื อไม่
ล้าสมัยมากเกินไป
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2) สภาพปั ญหาเชิง
นโยบาย

3) กาหนดระเบียบ
วาระ
4) การวิเคราะห์
ทางเลือก

5) การตัดสิ นใจ
นโยบาย

ประเทศไทยต้องมีการนาเข้าพลังงานด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจากต่างประเทศจานวนมาก ทาให้
มี ตน้ ทุ น การผลิ ต สู ง อี กทั้งยังเป็ นปั จจัยภายนอกที่ เกิ ด ในต่างประเทศท าให้ควบคุ มได้ยาก
ในขณะที่ประเทศไทยต้องบริ หารประเทศในงบประมาณที่จากัด ปั ญหาหรื อความเสี่ ยงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบในทางตรงและทางอ้อมในประเด็นที่พิจารณาเสมอ แต่ต่างกันที่ระดับ
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้น
นโยบายของรัฐบาลมีความเป็ นนามธรรมสู ง ยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมมากเพียงพอ
และนโยบายต้องได้รับการทบทวน ตรวจสอบ เทียบเคียงกับสภาวะปั จจุบนั ตัวอย่างองค์การที่
มีการกาหนดระเบียบวาระที่สมบูรณ์ ได้แก่ กองทัพอากาศ เป็ นต้น
ศักยภาพของนโยบายสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมหากได้รับความร่ วมมือ
จากทุ กภาคส่ วนในทุ กระดับอย่างจริ งจัง พร้ อมทั้งต้องมี กระบวนการติ ดตาม ควบคุ ม และ
ตรวจสอบที่ ชัดเจน ตัวอย่างองค์ก ารที่ มีการวิเคราะห์ ท างเลื อ กจนได้ผลอย่างเป็ นรู ป ธรรม
ได้แก่ กองทัพอากาศ เป็ นต้น
องค์ก ารด้านความมั่น คงยังไม่ เคยเสนออย่างเป็ นทางการในการกาหนดนโยบายพลังงาน
ทดแทนต่อคณะรัฐมนตรี มีเฉพาะองค์การด้านพลังงานเคยเสนอการกาหนดนโยบายพลังงาน
ทดแทนอย่างเป็ นทางการต่อคณะรัฐมนตรี

5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้น นามาสู่การอภิปรายผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปัญหา ความเสี่ยงต่ างๆ ต่ อการปฏิบัตงิ านเพื่อความมัน่ คงด้ านการทหาร
กรณี เกิดปั ญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย
1.1 จากสภาพองค์การที่มีลกั ษณะเป็ นองค์การแบบเปิ ด ทาให้มีการปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีท้ งั สิ้ น 4 ลักษณะ ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1.1.1 การเมื องและกฎหมาย เป็ นส่ วนที่ บ่งบอกถึ งความมี เสถี ยรภาพของรัฐบาล โดย
ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลได้มาจากจานวนผูแ้ ทนของสมาชิกพรรคการเมืองเสี ยงข้างมากในสภาผูแ้ ทนที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ฝ่ายนิ ติบัญ ญัติในสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมถึ งการปฏิ บัติห น้าที่ หัวหน้าส่ วนราชการระดับ กระทรวงหรื อเจ้า
กระทรวง นัน่ หมายความว่า รัฐบาลที่มีเสี ยงข้างมากในสภาย่อมสามารถผลักดันนโยบาย หรื อทิศทางของประเทศได้
สะดวกกว่ารัฐบาลที่มีเสี ยงข้างน้อยในสภา อาจกล่าวได้วา่ จานวนเสี ยงสมาชิกในสภาเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งทิ ศทางการก้าวเดินของประเทศ อย่างไรก็ตามความเป็ นเอกภาพของรัฐบาลหรื อ
เสี ยงข้างมากก็เป็ นสิ่ งสาคัญด้วยเช่นกัน เนื่ องจากเมื่อมีความเป็ นเอกภาพมากแล้วการต่อรองในผลประโยชน์ของ
พรรคตนย่อมมีนอ้ ยลง ฉะนั้นรัฐบาลสามารถครองเสี ยงในสภาได้เพียงพรรคเดียวย่อมส่งผลให้เสถียรภาพของรัฐบาล
มีสูง และเมื่อเสถียรภาพของรัฐบาลพรรคเดียวมีสูงก็ยอ่ มทาให้การกาหนดนโยบายสัมฤทธิ์ผลได้อย่างสะดวก และทิศ
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ทางการเคลื่อนตัวของประเทศจะเป็ นไปในแนวทางที่พรรคการเมืองนั้นได้ให้พนั ธสัญญากับประชาชนเมื่อครั้งหา
เสี ยงด้วย
1.1.2 เศรษฐกิจ ในสภาพของเศรษฐกิจระดับมหภาคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง
หรื อที่เรี ยกว่า “พลวัต” ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่ องต่างๆ ทั้งเรื่ องอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ราคาน้ ามัน ราคาทองคา ถึงแม้วา่ ในภาพของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศมีค่าเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ไม่ได้
สื่ อถึงความมีเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากสภาวะของปั ญหาหนึ่ งมิ ใช่ เกิ ดจากมูลเหตุเดี ยวเท่ านั้น แต่เกิ ดจาก
ความซับซ้อนของมูลเหตุหลายเหตุที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องกัน หรื อกล่าวได้วา่ เหตุใดที่ส่งผลโดยตรงย่อมก่อให้เกิด
ปั ญหาแน่นอน สาหรับเหตุใดส่งผลต่อปั ญหาอื่นนั้นก็ยอ่ มส่งผลต่อเนื่องเรื่ อยๆ จนถึงปั ญหาที่เราพิจารณา ในลักษณะ
ดังกล่าวจะเห็นว่าปั ญหาจะเกิดเป็ นลักษณะของสายโซ่ที่เรี ยงต่อๆ กัน หรื อสายโซ่แห่ งปั ญหา (chain of problem) จาก
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้ ยอ่ มทาให้รัฐบาลต้องหาวิธีการจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่รัฐบาล
สามารถทาได้นั่น คื อ การกาหนดนโยบายในลักษณะที่ มีความเป็ นนามธรรมค่อนข้างสู ง ซึ่ งการกาหนดลักษณะ
ดังกล่าวจะทาให้ผทู ้ ี่นานโยบายไปปฏิบตั ิไม่สามารถเข้าถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริ งของนโยบายได้
1.1.3 สังคมและวัฒนธรรม สภาพทางสังคมของไทยมี ผลต่อการกาหนดนโยบายของ
รัฐบาลอย่างมาก เนื่องจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อวิถีการดาเนินชีวติ แบบไทย
รวมถึงความเป็ นสังคมเกษตร อันเป็ นวิถีชีวติ ที่มีมากในชนบทมีการดารงชี วติ อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดารัส
“เศรษฐกิจพอเพียง” แต่การดาเนิ นชีวติ ที่แตกต่างในสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่ งรี บและแย่งชิงผลประโยชน์ ทาให้เกิด
วิถีชีวติ อีกรู ปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันกับวิถีชีวติ ในชนบทอย่างมาก ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าถึง
กลุ่มสังคมบางสังคมเท่ านั้นมิ ใช่ สังคมส่ วนใหญ่ ของประเทศ พร้อมกันนี้ สภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของประเทศที่ มี
ศักยภาพยังอยู่ในระดับที่ ต่ า ทาให้การก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศสามารถดาเนิ นการได้อย่างที่ ตอ้ งการ ทาให้
รัฐบาลมีขอ้ พิจารณาที่จะการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่านโยบายด้านอื่น อันเป็ นแนวทางที่จะ
ทาให้ตวั ชี้วดั ด้านอื่นทางสังคมสูงขึ้นตามมา
1.1.4 เทคโนโลยี สภาพเทคโนโลยีที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ส่ งผลต่ อการ
กาหนดนโยบายประการหนึ่ งเช่นกัน เพราะเทคโนโลยีเป็ นส่ วนสาคัญที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทางาน อีกทั้งช่วยทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความคุม้ ค่า อย่างไรก็
ตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ วนี้ ยอ่ มส่ งผลถึงงบประมาณในการลงทุนในการทากิจกรรม รัฐบาลต้องมี
การกาหนดนโยบายอย่างรอบคอบในสภาพที่ ยอมรับได้ พร้อมกันนี้ ในนโยบายของรัฐบาลต้องมีการสนับสนุนการ
วิจยั และพัฒนาอย่างสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สูญเสี ยเงินสาหรับต้นทุนน้อยที่ สุดเท่าที่จะทาได้ รวมทั้ง
การวิจยั และพัฒ นาต้องมี การสร้ างองค์ความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรมในหลากหลายลักษณะ เช่น เอกสาร วิดีทัศน์ สื่ อ
มัลติมีเดีย เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงความรู ้เพื่อนาไปต่อยอดและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
จากการวิเคราะห์ พบว่า พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกที่ มีความสาคัญอันดับแรกใน
การกาหนดนโยบาย คือ “การเมืองและกฎหมาย” เพราะผูม้ ีอานาจทางการเมืองได้ใช้อานาจนั้นตามบทบัญญัติหรื อข้อ
กฎหมายในการบริ หารประเทศ รวมถึงสนับสนุนการดาเนิ นงานของเอกชนบนข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกอีกสาม
ประการเป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นตกลงใจของผูม้ ีอานาจ ทาให้นโยบายมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันใน
ลักษณะของการบูรณาการร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
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บรรลุผลตามนโยบายต้องมีการลงทุน ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ ค่าตอบแทนในลักษณะของตัวเงินและการบารุ งขวัญที่
ต้องผลักดันโดยรัฐบาล นัน่ คือต้องมาจากพลังอานาจทางการเมืองและกฎหมาย
1.2 จากสภาพปั ญหาปั จจุบนั ที่งานด้านความมัน่ คงต้องมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องในการตรวจ
การณ์ เฝ้ าระวัง ภัยคุ กคามจากภายนอกทะเลทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท าให้ตอ้ งมี การใช้เชื้ อเพลิ งตลอด 24
ชัว่ โมง รวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วย ถึงแม้วา่ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิงมาจากแหล่งที่มา
2 แหล่ง คือ
(1) แหล่งผลิตในประเทศ เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย แหล่งน้ ามันในภาคเหนื อ
เป็ นต้น และ
(2) แหล่งผลิตภายนอกประเทศ โดยการนาเข้าจากต่างประเทศ หากมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้น
อันก่อให้เกิ ดปั ญหา และความเสี่ ยง ที่แม้จะไม่ส่งผลโดยตรงต่องานด้านความมัน่ คง แต่ย่อมต้องมีการส่ งต่อปั ญหา
เป็ นสายโซ่แห่งปั ญหา นัน่ หมายความว่า ไม่วา่ ปั ญหาหรื อความเสี่ ยงมีผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่งโดยตรงแล้วย่อม
ต้องส่งผลกระทบต่อทุกด้านของประเทศ คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านความมัน่ คง
ทางทหาร ฉะนั้นรัฐต้องมีการกาหนดนโยบายให้งานด้านต่างๆ ของประเทศสามารถดารงการปฏิบตั ิงานหลักของด้าน
ตนได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 นโยบายด้า นพลัง งานทดแทนที่ มี ใ นปั จ จุ บัน นี้ มี ก ระทรวงพลัง งานเป็ นเจ้าภาพหลัก ได้
กาหนดให้มีแผนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ รัฐบาลได้กาหนด
ไว้ในนโยบายรัฐบาลในเรื่ องของการส่ งเสริ มการผลิต การใช้ และการวิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทน และในส่ วน
ของกระทรวงกลาโหมได้กาหนดนโยบายระดับกระทรวงให้มีการสารองพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงอีกด้วย
ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ครบถ้วนและครอบคลุมในกิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการนั้นขึ้นอยูก่ บั การสนับสนุนของรัฐบาลทั้งใน
ประเด็นเรื่ องงบประมาณ และต้นทุนเริ่ มต้นในการดาเนิ นการ อีกทั้งความต่อเนื่ องของนโยบายจะเกิดขึ้นได้น้ นั ผูม้ ี
อานาจในขณะนั้นต้องมีการทบทวนสภาพแวดล้อมแล้วนาผลที่จากการวิเคราะห์มา ปรับปรุ ง เพิ่ม/ปรับลด ในเรื่ อง
ของผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของนโยบายให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอตามวงรอบที่เหมาะสม จาก
การดาเนิ นการด้านนโยบายพลังงานทดแทนที่ ผ่านมาผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวยังไม่เห็ นผล
เด่นชัดหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิเป็ นรู ปธรรมที่สามารถจับต้องได้จริ ง ทาให้ประชาชนยังไม่เข้าถึงเจตนารมณ์ที่ตอ้ งการ
ในการกาหนดนโยบาย
1.4 กองทัพอากาศเป็ นองค์กรภายใต้กระทรวงกลาโหม เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของหน่วยงานด้านความ
มัน่ คงทางทหารของไทยที่ มีการดาเนิ นงานด้านพลังงานทดแทนอย่างเป็ นรู ปธรรมสามารถนาไปใช้ได้จริ ง ตั้งแต่
ขั้นตอนจัดหา ผลิ ต ใช้งาน วิจัยและพัฒ นา และเก็บ สะสม เช่ น ด้านพลังงานแสงอาทิ ตย์ กองทัพ อากาศได้มีการ
ดาเนิ นงานจัดตั้งเซลพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ ณ สถานี โทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงใน
การปั่ นกระแสไฟฟ้ าสารอง และลดการใช้ไฟฟ้าจากสายส่ งของการไฟฟ้า ด้านเชื้ อเพลิงไบโอดีเซลและก๊าซโซฮอล
ผลจากการศึกษาและพัฒนาได้ช่วยให้กองทัพอากาศลดงบประมาณสาหรับการจัดหาเชื้อเพลิงได้จานวนหนึ่ ง เป็ นต้น
นอกจากนี้ กองทัพอากาศได้ร่วมกับสถานการศึ กษาภายนอกกระทรวงกลาโหมวิจยั และพัฒนาให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสาหรับอากาศยาน ผลจากการวิจยั และพัฒนานี้ได้ผลเป็ นรู ปธรรม
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อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาคส่วนที่ตอ้ งมีเจตคติไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการเริ่ มต้นจากรัฐบาลต้องกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รองรับแนวความคิดด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
ความมัน่ คงด้านการทหารของไทยอย่างเป็ นรู ปธรรมให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง มีการบูรณาการทั้งสามภาคส่ วน
ในการสนับสนุน ส่งเสริ มบุคลากรและองค์ความรู ้ดา้ นพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทยให้เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ลดปั ญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าปั ญหา และความเสี่ ยงมีผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่ ง
โดยตรง
2. การกาหนดนโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้ านการทหารของไทย
การกาหนดนโยบายผ่านการขับเคลื่อนของสถาบัน (institutions) ที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนี้ โดย
ดาเนิ นการตามขั้นตอน/กระบวนการที่ สาคัญ ของการก่ อตัวนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของ
นโยบาย (policy environment) สภาพปั ญหาเชิงนโยบาย (policy problem) กาหนดระเบียบวาระ (agenda setting) การ
วิเคราะห์ ท างเลื อ ก (alternative analysis) การตัด สิ น ใจนโยบาย (policy decision making) เพื่ อ น าไปสู่ ก ารกาหนด
นโยบายพลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้สอดคล้องกับรู ปแบบการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะของ Dye (2011, p. 24) ที่ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบของนโยบายสาธารณะที่ มี ล ัก ษณะของ
กระบวนการ อีกทั้งสอดคล้องกับรู ปแบบนโยบายสาธารณะของ Dror (2003, pp. 3-12) รวมถึงแนวคิดในการเกิดห่วง
โซ่ปัญหา ของ Anderson (1999, p. 88) อันเป็ นกรอบแนวคิดหลักที่ผศู ้ ึกษาได้ให้ความสนใจในการศึกษาครั้งนี้
ในปั จ จุ บัน รั ฐ บาลได้ก าหนดนโยบายพลัง งานทดแทนในลัก ษณะของเชิ ง อุ ต สาหกรรมเป็ นส าคัญ
นอกจากนั้น รัฐบาลควรคานึ งถึงงานด้านความมัน่ คงด้วย เพราะงานด้านความมัน่ คงเป็ นงานที่ สร้าง รักษา ส่ งเสริ ม
สนับสนุน งานด้านอื่นของประเทศให้สามารถดาเนินการได้ ฉะนั้นรัฐบาลต้องมีการกาหนดนโยบายพลังงานทดแทน
เพื่ อความมั่นคงด้านการทหารของไทย ด้วยการสร้ างระบบความร่ วมมื อ ระหว่างภาครั ฐและภาคเอกชนร่ วมกัน
ดาเนิ น งานด้านพลังงานทดแทนอย่างเป็ นรู ป ธรรมที่ ชัด เจนแก่ ป ระชาชน และต้อ งมี การสร้ างหรื อรณรงค์ป ลู ก
จิตสานึ กให้กบั ภาคประชาชน โดยภาคประชาชนต้องสามารถรับรู ้ผลที่ ได้รับจากการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็ น
รู ปธรรม มิใช่ให้ภาคประชาชนเห็ นในลักษณะของนามธรรมเท่านั้น รวมถึงต้องมีการกาหนดหน่ วยงานเจ้าภาพที่
ชัดเจน และต้องมีการจัดทายุทธศาสตร์รองรับนโยบายเพื่อให้หน่วยปฏิบตั ิเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายที่แท้จริ ง
สิ่ งที่จะช่วยการดาเนิ นงานได้สะดวกนั้นรัฐบาลสามารถกาหนดในนโยบายได้วา่ ให้มีการใช้บุคลากร และองค์ความรู ้
จากหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ มีการศึ กษาวิจยั พลังงานทดแทนมาใช้เป็ นแรงขับเคลื่อน ผลักดันในการ
ดาเนินงาน พร้อมกันนี้ตอ้ งสร้างบุคลากรรุ่ นต่อไปในการรักษาสภาพการดาเนินการได้ต่อไปอย่างยัง่ ยืน
ท้ายที่ สุด รัฐบาลต้องมี การปรั บปรุ งกฎหมายด้านพลังงานทดแทนที่ เกี่ ยวข้อง กฎหมายที่ สามารถให้
หน่ วยงานภาครั ฐ สามารถจัดจาหน่ าย และหาประโยชน์ จากพลังงานทดแทนในลักษณะเชิ งพาณิ ชย์ได้ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยงานและรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่งด้วย
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูศ้ ึกษาใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยคัดเลือกจากผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการป้ องกันประเทศ และด้านพลังงานของประเทศ
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ประกอบกับการศึกษาวิจยั จากเอกสาร นอกจากนั้น ผูศ้ ึกษาได้ทาการรวบรวม
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และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุ นการศึกษาครั้งนี้ อันนามาสู่ ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ สรุ ปได้
ดังนี้
1. ผลการศึกษา
ปั ญหา ความเสี่ ยงต่างๆ ต่อการปฏิ บตั ิงานเพื่อความมัน่ คงด้านการทหาร กรณี เกิ ดปั ญหาการขาดแคลน
น้ ามัน เชื้ อเพลิ ง สรุ ป ได้ว่า ในสภาพการเปลี่ ยนแปลงในระดับต่ างๆ ตั้งแต่ระดับ โลก ภูมิภ าค กลุ่ม ประเทศ และ
ภายในประเทศนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายมิติ และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นมีลกั ษณะมีความเป็ นพลวัต
แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งคลื่นของปั ญหาไปยังเหตุการณ์อื่นทาให้ปัญหามีความซับซ้อนในการแก้ปัญหามาก
ยิง่ ขึ้น และปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อผลประโยชน์ของชาติ และความมัน่ คงของประเทศในภาพรวม
ที่เป็ นผลมาจากความมัน่ คงย่อยๆ ที่ได้รับผลจากปั ญหาและความเสี่ ยงนั้น ปั ญหาการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงก็เป็ น
ปั ญหาหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบมาจากปั ญหาอื่น รวมทั้งเป็ นลักษณะปั ญหาที่เกิดจากตัวของทรัพยากรเองด้วยเช่นกัน
ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อความมัน่ คงด้านการทหารอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การปรับลดการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
ของแต่ละเหล่าทัพ ทาให้กาลังพลสู ญเสี ยทักษะความชานาญในงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตน เป็ นต้น โดยสามารถ
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์และอภิปรายผลจากข้อค้นพบตามกรอบการศึกษาได้ดงั นี้
1.1 สภาพแวดล้อมของปั ญหา ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาจากสภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี พบว่า สภาพแวดล้อมฯ ทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อการ
กาหนดนโยบายทั้งในลักษณะทางตรงและทางอ้อม
1.2 สภาพปั ญหาเชิ งนโยบาย ประเทศไทยต้องนาเข้าพลัง งานเชื้ อเพลิงและไฟฟ้าจากต่างประเทศ
อันเป็ นปั จจัยปั ญหาที่สามารถควบคุมได้ รัฐบาลจึงต้องมีการดาเนินการด้านพลังงานทดแทน
1.3 กาหนดระเบียบวาระ การกาหนดนโยบายต้องมีความชัดเจน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิในทุกระดับเข้าใจอย่าง
ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และนโยบายต้องมีการพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
1.4 การวิ เคราะห์ ท างเลื อ ก นโยบายที่ ก าหนดต้อ งสามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้จ ริ ง และต้อ งมี
กระบวนการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ
1.5 การตัดสิ นนโยบาย องค์การควรมีขอ้ เสนอแนะหรื อบทเรี ยนที่น่าสนใจหรื อเป็ นกรณี ศึกษาด้าน
พลังงานนาเสนอต่อรัฐบาลอย่างน้อยทุกไตรมาส
2. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนเพื่อความมัน่ คงด้านการทหารของไทย สรุ ปได้วา่ ผู ้
ที่ ไ ด้รับ หน้าที่ ก าหนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ พ ลัง งานทดแทนเพื่ อ ความมั่น คงด้านการทหารของไทย ต้อ งมี
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ พลังงานทดแทนฯ นามาวิเคราะห์ดว้ ยรู ปแบบที่มีหลักการทางวิชาการรองรับ นาผลที่ได้มากาหนดเป็ น
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับรัฐบาลดาเนินการในเรื่ องที่ศึกษานี้ ดังนี้
(1) พิจารณาปรับปรุ งกฎหมาย รวมถึงระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของภาครัฐในลักษณะเชิ ง
พาณิ ชย์ เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณในส่ วนของการใช้พลังงาน และสามารถนางบประมาณในส่ วนที่เหลือไป
พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ที่จาเป็ นเร่ งด่วนได้ต่อไป
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(2) พิจารณาปรับปรุ งกฎหมายสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา มาตรการภาษีนิติบุคคล เป็ นต้น
(3) สร้างจิตสานึกในการจัดการความรู ้ดา้ นพลังงานทดแทนให้กบั ทุกภาคส่วนอย่างสอดคล้องและเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน
(4) ปลูกจิตสานึกให้กบั ทุกภาคส่วน หันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็ นรู ปธรรม
(5) สนับสนุนการวิจยั พลังงานทดแทนด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กบั ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องมาก
ขึ้น
(6) จัดหา/จัดทา คลังความรู ้ดา้ นพลังงานทดแทนในลักษณะสื่ อสาธารณะ พร้อมทั้งช่องทางเข้าถึงคลัง
ความรู ้น้ นั อย่างสะดวก (เข้าได้ทุกที่ อย่างทัว่ ถึง และรวดเร็ ว)
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