
   

 

 

 
 

อจพ. ร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ ๒” 

เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 

(อจพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ ๒” จัดโดย โครงการร่วม

สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.–สกว. เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ 

อจพ. กล่าวว่า “กฟผ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของการบูรณางานวิจัยเพ่ือให้

ได้ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การใช้งานจริง  จึงร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) จัดตั้ง “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.” นี้ขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้เริ่มต้นให้การสนับสนุนโครงการวิจัยราวกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จนถึงปัจจุบันนี้ โดยงานประชุมสัมมนาปีที่ 2 ถูกจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ ไปสู่

ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคมได้ทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน เพ่ือให้งานวิจัยเหล่านี้สามารถน าไปสู่การใช้งานจริงได้ทันต่อสถานการณ์พลังงาน ทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านสังคม

สิ่งแวดล้อม และด้านแผนและนโยบาย ที่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กฟผ. ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะน าความคิดเห็น

ที่ได้จากงานสัมมนานี้ ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการร่วมฯ กฟผ.-สกว. ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป” 

ส าหรับโครงการร่วมฯ กฟผ.-สกว. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพ่ือให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการ

ผลิต การส่ง และการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือยกระดับการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย 

จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๓ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๙ โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ๕ โครงการ ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณไป

แล้วรวมทั้งสิ้น  ๗๘,๗๗๓,๙๖๗ บาท 

ปีที่  ๑๐  ฉบับที่  ๑๒                   วันที ่๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายภัทรพงศ์ เทพา (อจพ.) 



ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง “แนวทางวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้ม่ันคง” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และ

สร้างความเข้าใจในเรื่องพลังงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรเพ่ือ

สังคมและชุมชน ตลอดไปจนถึงสาธารณชนทั่วไป ซึ่งมีสรุปผลการอภิปรายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

 

อจพ. ได้อภิปรายในหัวข้อ “งานวิจัยที่น าไปสู่ความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า-ในมุมมองของ กฟผ.” ว่า ความ

มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการส ารองไฟฟ้าในกรณี

ไฟดับ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศไม่ให้ เกิดการลงทุนซ้ าซ้อน ในขณะที่ประชาชนแต่ละครัวเรือน ยังคงมีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ดังนั้น กฟผ. จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบงานวิจัยทั้ง ๖ โดยมุ่งเน้นความมั่นคงด้านพลังงาน ให้

มีก าลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ไม่พ่ึงพาแหล่งพลังงานใดมากเกินไป สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ 

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้

อภิปรายในหัวข้อ “แผนความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย” ว่า การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทย 

แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล้วนส่งผลต่อการใช้

ไฟฟ้าโดยรวม จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP 2015) โดยให้ความส าคัญต่อ

เป้าหมาย ๓ ประการ ๑. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ๒. ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมะสม ๓. ลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีการจัดแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) และแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก (AEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๗๙ เช่นเดียวกับแผน PDP 2015 

 นายพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยถึง “ภาคอุตสาหกรรมกับความม่ันคง

ของระบบไฟฟ้า: ความส าคัญของการวิจัยพัฒนา” ว่า ถึงแม้ขณะนี้จะมีการน าเข้าโซลาร์เซลล์เป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมี

การพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น เชื่อว่าโซลาร์จะเป็นพลังงานที่มั่นคง ด้านพลังงานลมเป็นธุรกิจที่เข้าหาได้ยาก ส่วนการวิจัย

พัฒนาด้านชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีช่องทางในการท าวิจัยได้อีกมาก และยังสามารถสร้างการส่งออกได้ 

 

การอภิปรายเร่ือง “แนวทางวิจัยเพ่ือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคง” 

 ๒ 



ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการร่วมฯ กฟผ.-สกว. กล่าวถึง “พลังงานทางเลือก

กับความม่ันคงของระบบไฟฟ้า: ควรเลือกอย่างไร” ว่า จากสถานการณ์การใช้พลังงานของไทย พบว่า ความมั่นคงด้าน

พลังงานสูงขึ้นจากอุปทานการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีค่ามากกว่าอุปสงค์ เพราะมีการผลิตพลังงานฟอสซิลจากน้ ามันและ

ก๊าซเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน อีกท้ังการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ 

Feed-in Tariff (FiT) นั้น ส่งผลเสียต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้นประเด็นกฎหมายภาษี

คาร์บอนจึงเป็นโจทย์วิจัยที่ควรศึกษา และควรจัดตั้งกองทุนภาษีคาร์บอน พร้อมทั้งลดการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนแบบ FiT เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

นายมณฑล วสุวานิช จากมูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม กล่าวอภิปรายในหัวข้อ “ความม่ันคงด้านไฟฟ้ากับ

ความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม” ว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 

แม้วันนี้ราคาปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) จะถูกลง แต่ราคาไฟฟ้าจะเพ่ิมสูงขึ้น

จากการใช้ LNG ที่มีแนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนจะชะลอตัว เนื่องจากมีปัญหาด้านกระแสการต่อต้านของชุมชน ต้นทุนค่าด าเนินการที่เพ่ิมสูงขึ้นจากช่อง

ทางการเรียกผลประโยชน์จากนักการเมืองและข้าราชการ ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ที่ซ้ าซ้อนเพ่ิมขั้นตอนและความยุ่งยากใน

การพิจารณาออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและสถาบันการเงิน

ต่อการด าเนินนโยบายของภาครัฐ 

และท้ายที่สุด มีการประชุมระดมความคิดเรื่อง “การวิจัยพลังงานสู่การใช้จริงเพื่อให้ระบบพลังงานไฟฟ้า

ม่ันคงและยั่งยืน” โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า ด้านการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานรูปแบบต่างๆ และการสร้างความเข้าใจ/สร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ได้โจทย์วิจัยที่

เหมาะสมและมีความส าคัญต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป ∆ 

 

 

 

 

 

 

 ๓ 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท์ ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐http://research.egat.co.th/ 


