
 
 

 
 

 

ชผน. พบผู้ปฏบิัติงานฝ่ายบริหารงานวิจัยและพฒันา     
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ 

 

 

ชผน. พบผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงนโยบาย 
ทิศทางการด าเนินงานวิจัย รวมถึงการท างานวิจัยของ อจพ. ในอนาคต เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนแก่ กฟผ. ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสสอบถามและเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
องค์กรร่วมกัน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันต่อองค์กรและการสื่อสารที่ดีต่อกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้อง ๑๕๐๙ อาคาร ท.๑๐๑ ส านักงานกลาง กฟผ.  

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
ผ่านมา นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ
นโยบาย (ชผน.) พร้อมด้วยผู้บริหาร อจพ. 
นายภัทรพงศ์  เทพา  ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) และ 
ผู้ปฏิบัติงาน อจพ. เข้าร่วมการประชุม ชผน. 
พบผู้ปฏิบัติงาน อจพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ 

ห้อง ๑๕๐๙ อาคาร ท.๑๐๑ โดย อจพ. รายงานผลการด าเนินงาน อจพ. ในการนี้ ชผน. ได้บรรยายถ่ายทอด

ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๑๕                          วันที่  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  



สาระส าคัญ เรื่อง อนาคตของ อจพ. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างธุรกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ใหม่ 
ที่ กฟผ.ท าร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Mckinsey & Company โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่จะมี
ผลกระทบต่อองค์กร 
 ชผน. กล่าวถึง ภาพรวมแนวโน้มเทคโนโลยีในภาคกิจการไฟฟ้า มี ๔ ด้าน คือ ด้านพลังงานนิวเคลียร์/ 
ด้านพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน  ชีวมวล / ด้านการพัฒนาระบบ Smart 
Grid และ ด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เช่น ส่งเสริมการใช้หลอด LED อาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น  

ชผน. กล่าวเพ่ิมเติม เรื่องเทรนด์เทคโนโลยี ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)    
ที่มีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้นในทวีปยุโรป และคาดการณ์ว่าแผง Solar PV มีแนวโน้มถูกลงระหว่างปี ๒๐๑๑-
๒๐๒๐   (๒) เทคโนโลยีกังหันลม (Wind Turbine) มีการใช้เทคโนโลยีกังหันลมในการผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ 
๓๐ ปีก่อนแล้ว และในอนาคตราคาพลังงานลมก็จะลดลงเช่นกัน (๓) เทคโนโลยีชีวมวล (Biomass) การผลิต
เชื้อเพลิงอัดเม็ดโดยใช้กระบวนการ Torrefaction (๔) เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน 
(Waste to Energy) ได้แก่ การใช้เตาเผาขยะ (Incineration) การเปลี่ยนพลังงานให้เป็นแก๊ส (Gasification) 
การเปลี่ยนขยะให้เป็นน้ ามัน (Thermal Depolymerization) และการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากขยะ 
(Pyrolysis) เป็นต้น (๕) การเก็บพลังงาน (Energy Storage) เช่น การใช้แบตเตอร์รี่แบบ Li-Ion  

 ส า ห รั บ  ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
งานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ได้เริ่ม
บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ งานวิจัยส่วนมากจะ
เน้นการส่งเสริมเรื่อง การพัฒนา
พลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ๕๐%  ซึ่งการ
ท างานวิจัยในอนาคตของ กฟผ. 
ยังคงต้องค านึงถึงปัจจัยภายนอก
และภาย ใน  เ ช่ น  สภาวะด้ าน

พลังงานที่เปลี่ยนไป แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ความต้องการจากภาครัฐบาล ซึ่ง กฟผ. มีงบประมาณด้านการ
วิจัย มีบุคลากรที่มีความสามารถคิดค้นนวัตกรรมและได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก  
 การพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟผ. นั้น ท าได้โดยก าหนดจุดมุ่งหมายด้านเทคโนโลยีของ กฟผ. ได้แก่ การ
เป็นเจ้าของสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์และขยายสู่ระดับโลก รวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
และใช้นวัตกรรมในงานประจ าเพ่ือส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ Top Quartile นอกจากนี้ กฟผ. ควรสร้างเครือข่ายกับ
บริษัทเอกชนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม เพ่ือเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น 
โดย กฟผ. สามารถปรับปรุงแนวทางการบริหารเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบุคลากรจาก อจพ. 
ประมาณ ๑๐ คน มาท างานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นน า เพ่ือคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ



ความสามารถของ กฟผ. ที่จะน าไปต่อยอดได้ รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและศึกษาความเหมาะสมใน
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีบริษัทที่ปรึกษาภายนอกคอยให้ค าแนะน า เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีของ กฟผ. นั้น บรรลุผลส าเร็จ ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยี เพ่ือน ามาใช้รองรับกิจการไฟฟ้า
ของ กฟผ. ต่อไป 

และก่อนที่จะจบการบรรยาย นี้ ทาง ชผน. ให้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน อจพ. ได้ซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ กับผู้บริหารได้โดยตรง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นส่วนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและ
สร้างความรักความสามัคคีให้ กับเหล่าผู้ปฏิบัติงานฯและผู้บริหารได้เข้าใจกันมากข้ึนอีกด้วย∆ 

 

 
 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๔๐  โทรสาร  ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๙๐  http://research.egat.co.th/ 


