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บทสรุปผู้บริหาร 

Executive Summary 
๑. ความเป�นมา   

 ท่ีผ�านมา กฟผ. มีการจัดอบรม และให�แนวทางในการจัดทํา R&D Roadmap กับผู�แทนสายงานต�างๆ 
มาบ�างแล�ว แต�ผลการจัดทํายังไม�แล�วเสร็จ สําหรับนํามาใช�กําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนา แบบมุ�งเป3าของ 
กฟผ. ได� ดังนั้นในป6 ๒๕๕๕ จึงได�มีการทบทวนแผนท่ีนําทางด�านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี ของ กฟผ. 
ใหม� โดยได�เรียนเชิญ นายพิชิต ลํายอง คณะวิศวกรรมศาสตร> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง มาเป@นวิทยากรบรรยาย ซ่ึงมีประสบการณ>  ในการจัดทํา Technology Road Mapping (TRM) 
ให�กับหน�วยงานต�างๆ มาแล�ว และได�เสนอแนะให�ทาง กฟผ. จัดทํา TRM ท่ีเป@น Core Technology ของ
องค>การก�อน และจึงจัดทํา R&D Roadmap ของแต�ละสายงานภายหลัง โดย รวผ. ได�มีคําสั่งแต�งต้ัง
คณะทํางาน R&D Roadmap ซ่ึงมี อจพ. เป@นประธาน และมีผู�แทนจาก ๗ สายงานหลัก เป@นคณะทํางาน
ร�วมกัน โดยเริ่มจากการจัดอบรมให�ความรู�ในการจัดทํา R&D Roadmap กับคณะทํางานของสายงานต�างๆ 
รวม ๔ วันเต็ม จากนั้นได�จัดอบรมให�กับผู�จัดทํา R&D Roadmap ของแต�ละสายงาน รวม ๑๓ วันเต็ม และได�
ระดมความคิดร�วมกับผู�แทนแต�ละสายงาน ในการค�นหาผลิตภัณฑ>เป3าหมายท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร> ของแต�
ละสายงาน เพ่ือมาจัดทํา TRM ของสายงานต�างๆ เพ่ือให�ได�ภาพของ TRM กฟผ. ท่ีตรงกันก�อน จากนั้นจึง
นํามาจัดทําเป@น R&D Roadmap กฟผ. ดังนั้นในป6 ๒๕๕๕ ได�ดําเนินการจัดทํา R&D Roadmap กฟผ. แล�ว
เสร็จประมาณ ๘๐ % ของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง ส�วนในป6 ๒๕๕๖ เป@นการจัดทําแผนท่ีนําทางในส�วน
เทคโนโลยีท่ีเหลืออยู� และได�ปรับปรุงการนําเสนอข�อมูลใหม�ท้ังหมด ให�อยู�ในรูปแบบ Template ท่ีดูง�าย และ
สามารถอธิบายความเชื่อมโยงท่ีเก่ียวข�องต้ังแต�ต�นน้ําจนปลายน้ําได�เป@นอย�างดี 

๒. วัตถุประสงค" 
จัดทําแผนท่ีนําทางด�านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี (R&D Roadmap) สําหรับกิจการ กฟผ. เพ่ือ

กําหนดทิศทางและกรอบของงานการวิจัยและพัฒนาตลอดจนช�วงเวลาท่ีจะดําเนินการด�านวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให�สอดคล�องกับภารกิจ ของ กฟผ. และงบประมาณท่ีสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา สําหรับเทคโนโลยี
เป3าหมายของสายงานต�างๆ และการสนับสนุนการวิจัยเชิงสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ3า 

๓. เป$าหมาย 
 ๑. ได�เทคโนโลยีต�าง ๆ ท่ีมีความสําคัญ และมีแนวโน�มท่ีจะนํามาใช�กับกิจการไฟฟ3าในอนาคต  
 ๒. ได�เทคโนโลยีท่ีต�องการทํางานวิจัยและพัฒนาของสายงานต�าง ๆ ในอีก ๕ – ๑๐ – ๑๕ ป6ข�างหน�า 
 ๓. ได�แผนยุทธศาสตร>งานวิจัยและพัฒนาของ กฟผ (Strategic Plan of EGAT's R&D)  

๔. แนวทางการจัดทํา 
 เนื่องจากโครงสร�างการบริหารงานของ กฟผ. ได�แบ�งหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ออกเป@นสายงาน 
ต�าง ๆ ๑๐ สายงาน ดังนั้นการจัดทํา TRM ให�ได�ผลสมบูรณ> จะต�องให�แต�ละสายงานดําเนินการเอง แต�
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เนื่องจากการจัดทํา TRM จะต�องใช�ผู�ท่ีมีความรู� และความเข�าใจในกระบวนการจัดทํา TRM  ซ่ึง อจพ. จะต�อง
บรรยายให�ความรู�วิธีการจัดทํา TRM ให�กับสายงานต�างๆ เข�าใจก�อน ด�วยเหตุนี้ รวผ. จึงได�แต�งต้ังคณะทํางาน 
TRM ข้ึนมา เพ่ือให�ความรู�และเป@นผู�รวบรวมรายงานความก�าวหน�าในการจัดทํา TRM ของแต�ละสายงาน ซ่ึง
สามารถนํามาจัดทํา R&D Roadmap กฟผ. ได� ต�อไป 

ข้ันตอนการจัดทํา R&D Roadmap กฟผ. การจัดทํา R&D Roadmap เพ่ือให�เห็นภาพรวมท้ังหมด 
และเข�าใจได�ง�าย จึงได�ดําเนินการอยู�ในรูปของ Template รวม ๔ แผ�น ประกอบด�วย 
Template ท่ี ๑ ได�แบ�งการดําเนินการออกเป@น ๕ ข้ันตอน ดังรูปท่ี ก. ประกอบด�วย 

๑. การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร>ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก�  

• แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ3า (PDP ๒๐๑๐, Rev.๓) 

• แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑) 

• แผนอนุรักษ>พลังงาน ๒๐ ป6 (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๗๓) 

• นโยบายและยุทธศาสตร>การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
๒. วิเคราะห>สภาพปlจจุบัน จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
๓. กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย กฟผ. 
๔. การจัดกลุ�ม Core Technology กฟผ. 
๕. วิเคราะห>หา GAP 

จากรูปท่ี ก. สามารถอธิบายข้ันตอนการจัดทําเพ่ือให�ได� Roadmap ดังนี้  

• Internal factor ท่ีเก่ียวข�องกับ กฟผ. เช�น Vision, Mission Strategy, Plans & Projects 
Prior Renewable Energy & Environment Projects   

• External factor เช�น Gov. Policy, AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑, Stakeholders & NGO, 
Technology Development  

• จากนั้นวิเคราะห>สภาพปlจจุบัน หา จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงจะได� SWOT  

• นําไปเปรียบเทียบกับ Existing Scan เพ่ือดู Core Technology หรือแผนแม�บทต�างๆท่ี 
กฟผ. มีอยู� 

• นําไปขอความคิดเห็นจากผู�แทนสายงาน และหรือผู�บริหารระดับสูง (Shared vision) เพ่ือ
กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย กฟผ. ตลอดจนแนวโน�มของเทคโนโลยีในอนาคตท่ี
จําเป@นต�อ กฟผ. 

• หา GAP analysis โดยเปรียบเทียบจาก Shared vision และ Existing scan ก็จะได� GAP ท่ี
ต�องการ  
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รูป ก. Template ท่ี ๑ แสดงข้ันตอนการจัดทํา R&D Roadmap 

Template ท่ี ๒ ได�นําผลการวิเคราะห>จาก Template ท่ี ๑ ในเรื่องของ Core Technology และช�องว�าง 
ทางเทคโนโลยี (Gap of Technology) มาดําเนินการใน Template ท่ี ๒ ต�อ เพ่ือหาขอบเขตท่ีจะทําวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development Area, R&D Area) ดังรายละเอียด รูปท่ี ข. ประกอบด�วย 

๑. Core Technology จะได�จากกลุ�มงานท่ีเก่ียวข�องท้ัง ๕ กลุ�ม ซ่ึงรวบรวมมาจากสายงาน
ต�าง ๆ ประกอบด�วย  

๑) กลุ�ม Generation System   
๒) กลุ�ม Transmission System 
๓) กลุ�ม Fuel System 
๔) กลุ�ม Business Development 
๕) กลุ�ม Corporate Social Responsibility (CSR)  

๒. ช�องว�างทางเทคโนโลยี (Gap of Technology) ได�จากวิเคราะห>ปlญหา เพ่ือปรับปรุงหรือ
พัฒนา ระบบการทํางาน 

๓. เป3าหมาย (Goal) คือ สิ่งท่ีต�องการจะได� เพ่ือให�ระบบการทํางานสมบูรณ> 
๔. เทคโนโลยีหรือวิธีการ (Technology/Method) ท่ีสามารถนํามาใช�แก�ไขปlญหา หรือ

ปรับปรุงระบบการทํางาน 

 

GAP Analysis 
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๕. R&D Area เพ่ือให�ได�ขอบเขตท่ีจะทําวิจัยและพัฒนา ตรงตามเป3าหมายและสามารถป{ด
ช�องว�างทางเทคโนโลยีได� 

 
รูปท่ี ข. Template ท่ี ๒ แสดงการวิเคราะห" Core Technology เพ่ือใหFไดF R&D Area 

Template ท่ี ๓  ได�นําผลการวิเคราะห>จาก Template ท่ี ๒ ในเรื่องของ Core Technology และขอบเขต
ท่ีจะทําวิจัยและพัฒนา (R&D Area) โดยแต�ละขอบเขตของงานวิจัย สามารถแยกเป@นหัวข�อวิจัยย�อย ๆ (R&D 
Projects) ท่ีช�วยทําให�ขอบเขตงานวิจัยสมบูรณ>ยิ่งข้ึน ดังรายละเอียด รูปท่ี ค. ประกอบด�วย 

 

รูปท่ี ค. Template ท่ี ๓ แสดงการวิเคราะห" Core Technology เพ่ือใหFไดF R&D Projects 

Template ท่ี ๔ ได�นําผลการวิเคราะห>จาก Template ท่ี ๓ ในเรื่องของ Core Technology และหัวข�อวิจัย
ย�อย ๆ (R&D Projects) ท่ีจะดําเนินการในช�วงเวลาต�าง ๆ ท่ีเหมาะสม โดยแบ�งช�วงเวลาออกเป@นระยะสั้น (๕ 
ป6) ระยะกลาง (๑๐ ป6) และระยะยาว (๑๕ ป6) ซ่ึงหัวข�อวิจัยดังกล�าวจะกําหนดผู�ใช�ประโยชน>จากผลงานวิจัย 
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(End User) รวมท้ังกรอบงานวิจัยและพัฒนาท่ี กฟผ. ให�การสนับสนุน (Research and Development 
Frame work, R&D Frame Work) ดังรายละเอียด รูปท่ี ง.  

 

รูปท่ี ง. Template ท่ี ๔ แสดงการจัด R&D Projects ท่ีจะดําเนินการในชMวงเวลาตMาง ๆ รวมท้ังการ
กําหนด End User และ R&D Frame Work   

 
๕. ผลลัพธ"ท่ีไดFในปV ๒๕๕๖ 

 การจัดทําแผนท่ีนําทางด�านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี (R&D Roadmap) สําหรับกิจการ กฟผ. 
เพ่ือกําหนดทิศทางและกรอบของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนระยะเวลาท่ีจะดําเนินการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให�สอดคล�องกับภารกิจหลัก ของ กฟผ. โดยใช�งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอย�างเหมาะสม 
เพ่ือให�ได�เทคโนโลยีเป3าหมายของสายงานต�างๆ รวมท้ังการสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนรอบ
พ้ืนท่ีโรงไฟฟ3า โดยการจัดทําแผนท่ีนําทางด�านวิจัยและพัฒนา กฟผ. (R&D Roadmap) ได�แล�วเสร็จสมบูรณ>
ในป6 ๒๕๕๖ ซ่ึงได�แนวทางตามวัตถุประสงค> โดยมีข�อสรุปและข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

� กลุ�มงานผลิตไฟฟ3า มีความชัดเจนด�าน Improved power plant และด�านการตรวจสอบสภาพ
ของ Power plants รวมท้ังการเตรียมพร�อมด�าน Renewable energy และงานสนับสนุน  

� กลุ�มงานระบบส�ง ได�เน�นด�าน Improved Substations, Power line communications, 
Supervision, control and protection system เป@นต�น 

� กลุ�มงานเชื้อเพลิง ได�เน�นด�าน Production & Conversion Technology , Reclamation & 
Ecology, Environment และ By product 

� กลุ�มงานธุรกิจ ได�เน�นด�าน O&M Improvement, By-Product from Power Plant เป@นต�น 
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� กลุ�มงาน CSR ได�เน�นด�าน การสร�างความเข�าใจกับชุมชน เน�นด�านมาตรฐานและความรับผิดชอบ
ต�อชุมชน เพ่ือสร�างภาพลักษณ>ท่ีดีต�อสังคม และให�สังคมยอมรับการทํางานของ กฟผ.  

� ส�วนด�าน DSM ได�เน�นด�าน การพัฒนาอุปกรณ>ท่ีมีประสิทธิภาพสูง, Load Management, 
Energy Efficiency  

� จาก Template ๔ ของแต�ละกลุ�มงาน สามารถนําหัวข�อวิจัย (Research Projects) มาใช�จัดทํา
ข�อเสนอโครงการได� โดยจะทราบว�าหน�วยงานใดเป@นผู�รับผิดชอบ หรือเป@นผู�ใช�งาน นอกจากนี้ จะ
ทราบถึงกรอบงานวิจัยและพัฒนา รวมท้ังระยะเวลาท่ีจะต�องดําเนินงานในป6ต�างๆอีกด�วย 

 
สรุปจํานวน R&D Projects จาก ๕ กลุ�มงาน ดังนี้  
กลุ�มงานท่ี ๑ Generation System    รวพฟ.   (๖๓ เรื่อง)   รวฟ. (๕๖ เรื่อง) 
กลุ�มงานท่ี ๒ Transmission System  รวพส.  (๒๘ เรื่อง)  รวส. (๑๖ เรื่อง) 
กลุ�มงานท่ี ๓ Fuel System       รวธ. (๕๗ เรื่อง) 
กลุ�มงานท่ี ๔ Business Development      รวค. (๕๖ เรื่อง)  
กลุ�มงานท่ี ๕ Corporate Social Responsibility (CSR)    รวช. (๔๐ เรื่อง)  
 
โดยรวมท้ังหมดทุกกลุMมงาน จะไดFโครงการวิจัย R&D Projects จํานวน ๓๑๖ เรื่อง 
  
 จากโครงการวิจัยท้ังหมดสามารถ แบ�งตามกรอบงานวิจัย กฟผ. ตามรูปท่ี จ. จะได�ผลสรุปดังรูปท่ี ฉ. 

 

รูปท่ี จ. แผนภาพแสดงกรอบงานวิจัย กฟผ. 
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รูปท่ี ฉ. แผนภาพแสดงจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา แบMงตามกรอบงานวิจัย  

ตั้งแตMปV ๒๕๕๗ – ๒๕๗๑ (๑๕ ปV)  



 ๑ 

บทที่ ๑  
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตและส่ง
กระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จึงต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุง และพัฒนางานให้ทันกับความต้องการของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ดังนั้นการก าหนดทิศทางงานวิจัยและ
พัฒนาขององค์การ จึงมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อ กฟผ . 
และประเทศชาติในอนาคต  ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก .) จึงได้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. เรียกโดยย่อว่า "คบวน.กฟผ."  โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

 จัดท าแผนแม่บท กรอบงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของ กฟผ . ให้สอดคล้องและรองรับกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของ กฟผ.  

 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ที่มีวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาท 

และน าเสนอขออนุมัติ ต่อ คบ.กฟผ. 
 พิจารณาตัดสินให้รางวัลการคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลงานนวัตกรรม กฟผ. เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

และหรือน าเสนอผู้ว่าการ เพื่อส่งเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ 
 รายงานสรุปผลการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ต่อ คบ.กฟผ.  

  ปัจจุบันมี รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) เป็นประธานกรรมการฯ และ ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 
กฟผ. ทั้งนี้ อจพ. จะท าหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นเสมือนส านักงานเลขานุการของ คบวน.กฟผ. และมีภารกิจหลัก ดังนี้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้สายงานต่างๆ ของ กฟผ . ร่วมค้นหาโจทย์วิจัยฯ ที่ชัดเจนที่ตอบสนองตรงต่อ
ความจ าเป็นของสายงาน 

 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือจากสถาบันวิจัย
ภายนอก กฟผ. เพ่ือช่วยพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของ กฟผ. 

 ประสานงาน และบริหารสัญญา ให้แก่โครงการวิจัยฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว  
 เยี่ยมเยือนโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ กฟผ . ให้ทุนสนับสนุน เป็นครั้งคราว ตามวาระและโอกาสที่

เหมาะสม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการวิจัยฯ  
 ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ โดยเปรียบเทียบผลงาน กับแผนการด าเนินงาน

โครงการวิจัยฯ และเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ 
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 ด าเนินการขอความเห็นชอบ เพื่อจดทรัพย์สินทางปัญญา และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ของ กฟผ. ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยฯ และสิ่งประดิษฐ์ 

 สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยฯ ไปประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กร ให้เต็ม
ศักยภาพของผลงานวิจัยฯ 

 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งครอบคลุมเครือข่ายงานวิจัย ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

  ในปี ๒๕๕๔ กฟผ. ได้จัดการอบรม และให้แนวทางในการจัดท า R&D Roadmap กับผู้แทนสาย
งานต่างๆ มาแล้ว เพื่อน ามาใช้ก าหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนา แบบมุ่งเป้า แต่ผลการจัดท าดังกล่าวยังขาดความ
เข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้นในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการทบทวนแผนที่น าทางด้านวิจัยและพัฒนาทางเ ทคโนโลยี ของ กฟผ . 
ใหม่หมด โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พิชิต ล ายอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีประสบการณ์  ในการจัดท า Technology Road Mapping (TRM) 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ มาแล้ว และได้เสนอแนะให้ทาง กฟผ . จัดท า TRM ที่เป็น Core Technology ขององค์การ
ก่อน แล้วจึง จัดท า R&D Roadmap ของแต่ละสายงานภายหลัง 

  รวผ. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน R&D Roadmap ซึ่งมี อจพ . เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก ๗ 
สายงานหลัก เป็นคณะท างานร่วมกัน โดยเริ่มจากการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท า  R&D Roadmap กับ
คณะท างานของสายงานต่างๆ ก่อน แล้วจึงจัดอบรมให้กับผู้แทนสายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการจัดท า R&D 
Roadmap ของสายงาน  จากนั้นได้ระดมความคิดร่วมกับผู้แทนแต่ละสายงาน ในการค้นหาผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละสายงาน เพื่อมาจัดท า Technology Road Mapping (TRM) ของสายงาน
ต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพของ TRM กฟผ. ที่มองเห็นตรงกันก่อน แล้วจึงน ามาจัดท าเป็น R&D Roadmap กฟผ. ต่อไป 
ดังนั้นในปี ๒๕๕๕ จึงได้ด าเนินการจัดท า R&D Roadmap กฟผ . แล้วเสร็จบางส่วนประมาณ ๘๐ % ของ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ส่วนในปี ๒๕๕๖ เป็นการจัดท าแผนที่น าทางในส่วนเทคโนโลยีที่เหลืออยู่ และได้ปรับปรุง
การน าเสนอข้อมูลใหม่ทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบ Template ที่ดูง่าย และสามารถอธิบายการเชื่อมโยงที่เก่ียวข้อง
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ได้เป็นอย่างดี 

๑.๒ หลักการ 
  ทุกประเทศท่ัวโลกต่างมีความเห็น ตรงกันว่า ถ้าประเทศใดขาดการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่
เป็นของตนเองแล้ว ในอนาคตประเทศนั้นๆ จะไม่สามารถแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ฉะนั้น
การจัดท าแผนที่น าทางเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ประเทศไทยปฏิเสธ
ไม่ได้  

  กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการด าเนิน งาน
ให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับการส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี 
แต่แนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานั้น จ าเป็นต้องก าหนดทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาให้สอด คล้อง
และตอบสนองต่อภารกิจหลักของ กฟผ. ดังนั้นการจัดท าแผนที่น าทางด้านวิจัยและพัฒนา จึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน
สนับสนุนที่ส าคัญ ต่อการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายความต้องการของ
องค์การ 
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  การจัดท า R&D Roadmap กฟผ. เป็นกระบวนการระดมความคิดของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
โดยตรง ซึ่งจะมองเห็นภาพในอดีตที่เป็นปัญหาต่างๆมาแล้ว และมองเห็นถึงสิ่งที่อยากจะให้เป็นไป เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของผลงานในอนาคต จึงได้ช่วยกันสร้างภาพในอนาคตของเทคโนโลยีเป้าหมายที่จะไปถึงใน ๕ ปี ๑๐ 
ปี หรือ ๑๕ ปีข้างหน้า   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย จะต้องมีข้อมูลที่ผ่านมา
รองรับ การระดมความคิดในมิติต่างๆที่เก่ียวข้อง โดย สิ่งที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะท า R&D Roadmap กฟผ. 
คือ วิสัยทัศน์ขององค์การที่ก าหนดขึ้น เพ่ือที่จะพาให้องค์การไปถึงเป้าหมายได้ในอนาคต 

๑.๓ วัตถุประสงค์และขอบเขต 
 การจัดท าแผนที่น าทางด้านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี (R&D Roadmap) ที่ตอบสนองต่อ

ภาระกิจของ กฟผ . โดยการจัดแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ส าคัญรวม ๕ กลุ่มงาน เพื่อรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสายงานที่เกี่ยวข้องมาท างานร่วมกัน ตลอดจนก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการใช้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอย่าง เหมาะสม 
รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า  

๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับ 
   การจัดท า R&D Roadmap กฟผ. เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทงานวิจัยและพัฒนา กฟผ . สามารถ
น ามาใช้ก าหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และสอด
รับกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อ กฟผ.  
 
๑.๕ คณะท างานและหน่วยงานสนับสนุน 

๑.๕.๑ คณะท างานสายงานต่าง ๆ 
  เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงานของ กฟผ. ได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ออกเป็นสาย
งานต่างๆ ๑๐ สายงาน เพื่อให้การจัดท า R&D Roadmap ของแต่ละสายงาน ได้รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
สายงานต่างๆ จึงได้จัดตั้งคณะท างาน R&D Roadmap ของสายงานขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๕๖ เพ่ือร่วมกัน
ระดมความคิด และจัดท า Core Technology ที่จ าเป็นของสายงาน โดยมีผู้รับผิดชอบจาก อจพ . เข้าร่วมเป็นที่
ปรึกษา ให้ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดท า R&D Roadmap 

  เพ่ือให้การจัดท า R&D Roadmap กฟผ. แล้วเสร็จตามก าหนด รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 
(รวผ.) จึงออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน R&D Roadmap กฟผ. โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
(อจพ.) เป็นประธานคณะท างาน และคณะท างานจากสายงานต่างๆ รวมทั้งหมด ๓๓ คน ได้จัดประชุมให้ความรู้
และแนวทางในการจัดท า R&D Roadmap ในแต่ละสายงาน โดยขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรม การสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาประจ าสายงาน รวม ๗ สายงาน คือ รวฟ. รวส. รวพฟ. รวพส. รวช. รวธ. และ รวค.  มาช่วย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

๑.๕.๒ หน่วยงานสนับสนุน 
  เพ่ือให้การจัดท า R&D Roadmap กฟผ. แล้วเสร็จตามก าหนด ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย
และพัฒนา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา เป็นประธานคณะท างาน และมี อจพ . เป็นที่ปรึกษา ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดรูปแบบ และ



 ๔ 

แนวทางในการจั ดท า Template ที่สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างขั้นตอนการท างานที่ดี พร้อมรายละเอียด
ต่างๆ ในการใช้งานของแต่ละ Template ให้กับสายงานต่าง ๆ รวมทั้งตัวอย่างในการพิจารณาจัดท าต่อไป 
 
๑.๖ ผลการจัดประชุม R&D Roadmap กฟผ. 

๑.๖.๑ การจัดประชุมคณะท างาน R&D Roadmap กฟผ. 
 การจัดท าแผนที่น าทางด้านวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี (R&D Roadmap) เพ่ือก าหนด

ทิศทางและกรอบของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนระยะเวลาที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลัก ของ กฟผ . นั้น จึงได้จัดท าแผนงานการจัดประชุมคณะท างาน  R&D Roadmap กฟผ. โดย
ก าหนดขั้นตอน และแนวทางการจัดท าแผนที่น าทางงานวิจัยและพัฒนาของสายงานต่างๆ และรวบรวมรายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดท า R&D Roadmap ของแต่ละสายงาน เพื่อน ามาสรุปส าหรับจัดท าแผนที่น าทางของ 
กฟผ. ต่อไป งานส่วนนี้ได้มีการจัดประชุม รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง 

๑.๖.๒ การจัดประชุมคณะท างาน R&D Roadmap ของสายงาน 
  งานส่วนนี้ ทาง อจพ . ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมการจัดท า  R&D Roadmap ของสายงาน
ในช่วง ๑๐ เดือนที่ผ่าน รวม ๑๙ ครั้ง ประกอบด้วย  

         สายงาน รวพฟ.             ได้มีการประชุม จ านวน ๘ ครั้ง  
สายงาน รวพส.   ได้มีการประชุม ๑ ครั้ง 
สายงาน รวช.   ได้มีการประชุม ๑ ครั้ง 
สายงาน รวธ.   ได้มีการประชุม ๓ ครั้ง 
สายงาน รวส.   ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง 
สายงาน รวฟ.   ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง 
สายงาน รวค.   ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง 

๑.๖.๓ การจัดประชุมคณะท างานสนับสนุนการจัดท า R&D Roadmap 
  คณะท างานสนับสนุนการจัดท า R&D Roadmap โดยได้น าข้อมูล R&D Roadmap ที่ได้จัดท าไว้
แล้วในปี ๒๕๕๕ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดท าในรูปแบบ Template เพ่ิมข้ึนอีก ๓ 
Template เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดท า และสามารถอธิบายความเชื่อมโยงที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบ
กระบวนการได้ โดยมีการประชุมร่วมกัน ๘ ครั้ง และขอความเห็นจากทุกสายงาน เพื่อปรับรายละเอียดให้เป็น 
R&D Roadmap กฟผ. ซึ่งจะเป็นแผนที่น าทางของ กฟผ. ต่อไป 

๑.๖.๔ สรุปผลการจัดประชุม 
     R & D Roadmap กฟผ. ฉบับนี้ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎี และทางด้าน
ปฎิบัติจากบุคลากรทุกสายงาน ซึ่งใช้เวลาในการระดมสมอง และให้ข้อมูลที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน ท าให้ได้
โจทย์วิจัย และท่ีมาของโจทย์วิจัย รวมทั้งแนวทางท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้ผลงานการจัดท า R&D Roadmap ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาประจ าสายงาน (ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.) ทุกสายงานแล้ว 



 ๕ 

บทที่ ๒ 

แนวทางการจัดท า R&D Roadmap กฟผ. 

๒.๑ การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

มีนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่เก่ียวข้องกับแผนที่น าทางด้านวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

๑) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  
๒) แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
๓) แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๗๓) 
๔) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 
จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศที่เก่ียวข้อง ทั้ง ๔ แผนงาน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๒.๑.๑ แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  
 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ระหว่างปี พ .ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ หรือที่เรียกว่าแผน  

Power Development Plan (PDP) ๒๐๑๐ ได้ก าหนดขนาดของโรงไฟฟ้า ประเภทของโรงไฟฟ้า รวมทั้งชนิดของ
แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิต ไฟฟ้าหลักของประเทศไทย  จากแผน ๒๐ ปีข้างหน้า  ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า รวมทั้งการจัดหาแหล่งพลังงานมาใช้ผลิตไฟฟ้าในอนาคต ดังรูปที่ ๒.๑ โดยวาง
แผนการพัฒนาก าลังผลิตใหม่ที่เพ่ิมข้ึน แบ่งได้เป็นสองช่วงหลัก คือ  

๑) แผนพัฒนาก าลังผลิตใหม่ในช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒) 
 ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงแรก  ๘ ปีของแผน  เป็นโครงการที่มีภาระผูกพันหรือแผนการ

ด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว  หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบไฟฟ้าในช่วงระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้น ๒๓,๓๒๕ เมกะวัตต์  

๒) แผนพัฒนาก าลังผลิตใหม่ในช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) 
 ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงหลัง  ๑๑ ปีของแผน เป็นประมาณการเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของระบบไฟฟ้าในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓ ยังไม่มีรายละเอียดของโครงการ หรือการระบุสถานที่ชัดเจน
ไว้ มีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๐๔ เมกะวัตต์  

๒.๑.๒ แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศจ านวนมาก  ดัง
แสดงในรูปที่ ๓.๒ และในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  และจากวิกฤตการณ์พลังงานในปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ ราคา
พลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น  และมีความผันผวนมาก  ท าให้พลังงานหมุนเวียนได้รับความสนใจมากขึ้น  และเป็นทางเลือก
หนึ่งนอกเหนือจากน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย 



 ๖ 

 

รูปที่ ๒.๑ แสดงก าลังผลิตไฟฟ้าโดยแบ่งตามเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า 

 กรมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน ๑๕ ปี ขึ้นเมื่อปี พ .ศ.๒๕๕๑ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์  (Solar) พลังงานน้ า  (Hydro) พลังงานลม (Wind) 
พลังงานชีวมวล  (Biomass) พลังงานขยะ  (MSW) พลังงานก๊าซชีวภาพ  (Biogas) ไฮโดรเจน (Hydrogen) เอ
ทานอล (Ethanol) ไบโอดีเซล (Bio-diesel) และ ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และได้ถูกก าหนดให้พลังงานหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติแล้ว 

 

รูปที่ ๒.๒ สัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศปี ๒๕๕๔ 



 ๗ 

 ปัจจุบันแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  ๑๕ ปี (Renewable Energy Development Plan : 
REDP ๒๐๐๘-๒๐๒๒) ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  ๒๕% ใน
ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) (Alternative Energy Development Plan: AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑) 
แทน (โดยแสดงการเปรียบเทียบในตารางที่ ๒.๑) ซึ่งแผนฯ ดังกล่าว  เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน  ๑๕ ปีเดิม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในแต่ละ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 

 จากการพยากรณ์ ความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศในอนาคต  คาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะ
มีความต้องการพลังงานคิดเป็น  ๙๙,๘๓๘ ktoe เพ่ิมจากปัจจุบัน ๗๑,๗๒๘ ktoe โดยแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย  (PDP ๒๐๑๐) และแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  (AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑) 
ได้มีการก าหนดสัดส่วนให้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มจาก ๗,๔๑๓ ktoe ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๕,๐๐๐ ktoe ในปี ๒๕๖๔ 
หรือ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรวมทั้งประเทศ  สามารถทดแทนการใช้น้ ามันได้ร้อยละ  ๔๔ 
นอกจากนี้ เมื่อคิดเฉพาะพลังงานหมุนเวียนส่วนที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าก าหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ๑๕ ปี ณ ปี ๒๕๖๕ ที่ร้อยละ ๖ ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตใช้ทั้งหมดเพ่ิม
เป็นร้อยละ ๑๐ ในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ๑๐ ปี ณ ปี ๒๕๖๔ 

 

รูปที่ ๒.๓ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  ๒๕ % ใน ๑๐ 
ปี (AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑) 

 

 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  ๒๕% ใน ๑๐ 
ปี (AEDP ๒๐๑๒-๒๐๒๑) ตามรูปที่ ๒.๓ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นดังนี้ 



 ๘ 

- เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล  และการน าเข้าน้ ามันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  โดยในแผนนี้จะไม่รวมเป้าหมายการพัฒนาก๊าซ
ธรรมชาติในภาคขนส่ง 

- เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 

- เพ่ือเสริมสร้างการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 

- เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

- เพ่ือวิจัย พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล 
 

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามแผน  AEDP แบ่งออกเป็น  ๖ ประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างกว้างขวาง 
๒) การปรับมาตรการที่จูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๓) การแก้ไขกฎหมาย และกฏระเบียบที่ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 

๔) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ Smart 
     Grid 

๕) ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน 

๖) การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร 



 ๙ 

ตารางที ่๒.๑ เปรียบเทียบแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ๑๕ ปี (REDP) กับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ๑๐ ป ี(AEDP) 

   

หมายเหตุ: 

 * คือ ไฟฟ้าพลังน้ า ประกอบด้วย ระบบสูบน้ ากลับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๑,๒๘๔ เมกะวัตต์ และ ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก ๓๒๔ เมกะวัตต์** คือ 
 พลังงานรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย ความร้อนใต้พิภพ ๑ เมกะวัตต์ และคลื่นหรือกระแสน้ า ๒ เมกะวัตต์



๑๐ 

 

๒.๑.๓ แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๗๓) 
 การอนุรักษ์พลังงานเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน  ในระยะเวลาช่วง ละ ๕ ปี มาแล้ว  ๓ ระยะ อย่างไรก็ตาม  
รัฐบาลเล็งเห็นว่า  ในอนาคตปัญหาราคาพลังงาน  การแย่งชิงทรัพยากรพลังงานระหว่างประเทศ  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลกระทบจากการผลิตและใช้พลังงาน  จะเป็นปัญหา
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น  และเนื่องจากผู้น ารัฐบาลได้ให้สัตยาบันต่อผู้น ากลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  (เอเปค) เมื่อปี ๒๕๕๐ ที่จะร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไ ปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ส าหรับปี  ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานระยะ  ๒๐ ป ี
(๒๕๕๔ -๒๕๗๓ ) ขึ้น เพ่ือก าหนดแนวนโยบายและแนวทางการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของ
ประเทศในระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานมี ๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น ๕ ปี และระยะยาว ๒๐ 

ปี ทั้งในภาพรวมของประเทศ  และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก  ได้แก่ ภาคขนส่ง 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย 

 ๒) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทา งในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่ตั้งไว้  รวมทั้งก าหนดมาตรการและแผนงานเพื่อเป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

  
ตารางที ่๒.๒ สดัสว่นเป้าหมายการประหยัดพลังงานรายภาคเศรษฐกจิในปี ๒๕๗๓ 

 

 

 

 สาระส าคัญของแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี ประกอบด้วย (ตารางที่ ๒.๒) 

 เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า คิดเป็น ๙๖,๖๕๓ ล้านหน่วย ในปี ๒๕๗๓  



๑๑ 

 

 เป้าหมายลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน  (Energy Intensity) ลงให้ได้ร้อยละ  ๒๕ ในปี ๒๕๗๓ 
เมื่อเทียบกับปี  ๒๕๔๘ และลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลงร้อยละ  ๒๐ ในปี ๒๕๗๓ หรือ
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ktoe 

 ภาคขนส่งจะต้องมีการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ  ๑๓,๓๐๐ ktoe ในปี ๒๕๗๓  และ 
ภาคอุตสาหกรรมประมาณ ๑๑,๓๐๐ ktoe ในปี ๒๕๗๓ 

 การประหยัดพลังงานสะสมเฉลี่ย  ๑๔,๕๐๐ ktoe ต่อปี คิดเป็นมูลค่า ๒๗๑,๗๐๐ ล้านบาทต่อปี 
และหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 สะสมเฉลี่ย ๔๘ ล้านตันต่อปี 

 

๒.๑.๔ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)  

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดท า  “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพ่ือมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ  
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณประจ าปี  ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาส ตร์การวิจัยระดับภูมิภาค  รวมทั้งความต้องการของพ้ืนที่นโยบายการวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม  ดังนั้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ฉบับที่ ๘ จะเป็นพ้ืนฐานเชิงนโยบายที่
เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๒) 

 วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น  และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า  
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะ สมและแพร่หลาย  รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”  

 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๓ การอนุรักษ์ เสริมสร้าง  และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๔ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและ

บุคลากรทางการวิจัย  



๑๒ 

 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๕ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู้  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโ ยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง
แพร่หลาย 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่  ๘ 
จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการใช้งบประมาณเพ่ือการวิจัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน  และชุมชนท้องถิ่นท่ีมุ่งให้มีการน าภูมิปัญญามาต่อยอด  
ก่อให้เกิดผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม และสาธารณะ  ตลอดจนมีการ
เชื่อมโยงในการน าผลการวิจัยไปสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างความผาสุกของ
ประชาชน และสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ  รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป 

 

๒.๒ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

 จากข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  แผนพัฒนาก าลังผลิต  และแผนพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงาน  รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  ได้น ามาพิจารณาประกอบกับวิสัยทัศน์ของ  กฟผ. สามารถก าหนด  SWOT ของ กฟผ. 
(ตารางที่ ๒.๓) ดังนี้  

 

ตารางที่ ๒.๓ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

 มีฐานะเป็น Enhance Single Buyer (ESB) 
  มีภาพพจน์เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ 

 มีส่วนแบ่งการตลาดด้านก าลังผลิตสูงสุดใน 

   ประเทศ 

 มีสภาพคล้องทางการเงินเพียงพอต่อการ 
   ลงทุนตาม แผนงาน 

 มีเหมืองลิกไนต์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงราคาถูก 

 มีความช านาญพิเศษในกิจการไฟฟ้า 

 มีโรงไฟฟ้าเก่าในสัดส่วนที่สูง 
 ระบบส่งไฟฟ้าในบางจุดมีอายุการใช้งานมาก 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ ามีข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้าจาก 

      สภาวะอากาศ และการใช้น้ าเพื่อชลประทาน 

 ขาดทักษะการท าความเข้าใจกับสังคม 

 การด าเนินงานมีข้ันตอนตามกฎหมายที่ยุ่งยาก 

      กว่าเอกชน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 ได้รับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากภาครัฐ 

 ความต้องการไฟฟ้าของประเทศเพ่ิมข้ึนทุกป ี

 มีสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าเก่าท่ีสามารถก่อสร้าง  

 มีการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้าง 
     โรงไฟฟ้าใหม ่

 เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท าให้ 



๑๓ 

 

   โรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมได ้

 กรอบความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน 

     การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกคัดค้านมากขึ้น 

 มีกฎหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกระทบต่อ 

     การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และการผลิตไฟฟ้า 

 การขาดเสถียรภาพทางการเมืองอาจท า ให้ 
     นโยบายรัฐมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดท า  “แผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (๒๕๕๕-๒๕๕๙)” จากกรอบนโยบายภาครัฐ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญถูกน ามาพิจารณาหารือในการสัมมนาของคณะผู้บริหารระดับสูงของ  
กฟผ. ร่วมกับคณะกรรมการ  กฟผ. และได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายสูงสุด  และก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์การชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล  
 จุดมุ่งหมายสูงสุด  เพ่ือ “ให้บริการด้านพลังงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม  เป็น

ธรรม และให้ความส าคัญต่อสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสรรค์สร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การก ากับดูแลที่ดี” 

 กรอบยุทธศาสตร์หลัก  เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการตามพันธกิจ  จุดมุ่งหมายสูงสุด วิสัยทัศน์  
และเพ่ือการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนไว้ ๔ ด้าน คือ 
 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจหลัก กฟผ. ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
ดังกล่าวไว้เพ่ือรองรับการแปรรูป โดยพิจารณาจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ซึ่งช่วงนั้น กฟผ. ต้องเร่ง
สร้างธุรกิจหลักให้อยู่รอดผ่านการผลิตและส่งพลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ 
และรักษาอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าไว้ในระดับท่ีเหมาะสม  

๒) สร้างการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จึงมุ่งท่ีจะเติบโตผ่านบริษัทใน
เครือให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ที่มี
อยู่อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นบางธุรกิจที่รองรับนโยบายกระทรวงพลังงานที่ต้องมีการ Synergy 
สินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ 

๓) เป็นองค์การที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีห่วงใยสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
หลัก ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความสุจริตใจ และห่วงใย
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ และแนวทางการก ากับดูแลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างประหยัด และพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน 

๔) เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ คือการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมจริยธรรมตามค่านิยมองค์การ 
การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการวิจัยต่าง ๆ 

 



๑๔ 

 

๒.๓ ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของ กฟผ. 
 จากสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  (PDP ๒๐๑๐) แผนพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP ๑๐ ปี) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EE ๒๐ ปี) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ  ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนวิสาหกิจ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปี 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  สามารถน ามาวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส  และภาวะคุกคาม ต่อการ
พัฒนางานวิจัยของ กฟผ. ต่อไปในอนาคตได้ ดังนี้ 

 

๑) ความม่ันคงด้านพลังงาน  (Generation System / Transmission System / Fuel System / 
Business Development) โดยพิจารณาจาก  

- ปริมาณก าลังผลิตส ารองของประเทศ (Reserve Margin) ยังคงอยู่ในระดับสูงเพียงพอ  
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  ทั้งในด้านความเพียงพอของปริมาณ

เชื้อเพลิง และด้านการขนส่งตามแนวท่อที่ยังมีอยู่อย่างจ ากัด  รวมทั้งผลกระทบจากภัยธรรมชาติและปัจจัยใน
ต่างประเทศ (กัมพูชา พม่า) อาจส่งผลกระทบในระดับสูง 

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล ะพลังงานลม  ส่งผลต่อก าลังผลิต ไฟฟ้าโดยภาพรวมใน
ระดับต่ า เนื่องจากก าลังการผลิตตามแผน  AEDP ๑๐ ปี คิดเป็นไม่เกินร้อยละ  ๕ ของก าลังผลิตไฟฟ้าโดยรวม
ของทั้งประเทศ  อย่างไรก็ดี อาจส่งผลกระทบในระดับปานกลางต่อการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า  (Voltage and 
Frequency Regulations) ในบางพ้ืนที่ 

- การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ  (สาธารณรัฐประชาชนลาว ) ส่งผลกระทบในภาพรวมระดับปาน
กลาง แต่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาเสถียรภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากการ
เชื่อมต่อเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณมากจากโครงการต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนลาว ยังไมเ่ป็นแบบโครงข่าย 

- นโยบายและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก  เพ่ือใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า รวมถึงแผนอนุรักษ์พลังงาน  ที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการและประสิทธิภาพพลังงานในฝั่ง
ผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้โอกาสเกิดรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานระดับท้องถิ่น  แบบกระจายตัว เช่น กริดไฟฟ้า
ชุมชน การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือภายในอาคารส านักงาน  เพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง  (รถไฟฟ้า) ๑๒ เส้นทาง ตามนโยบายของรั ฐบาล และ
คาดการณ์ปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้า  (Electric Vehicle: EV) อาจส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น
มาก และมีความไม่แน่นอนสูง 

  

๒) การรองรับพลังงานหมุนเวียน (Generation System) 
- ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  (ไม่รวมเข่ือนขนาดกลาง  - ใหญ่ ที่มีอยู่เดิม) จาก

ปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ  ๑ ของก าลังผลิตโดยรวมของทั้งประเทศ  มีแนวโน้มจะเพ่ิมสัดส่วนขึ้นเป็นร้อยละ  
๑๐ - ๑๕ (๙,๒๐๐ เมกะวัตต์ ณ ปี ๒๕๖๔ เทียบกับ ๗๐,๖๘๖ เมกะวัตต์ ณ ปี ๒๕๗๓) ตามแผน AEDP ๑๐ 
ปี 

- ก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูงและควบคุมไม่ได้  (Intermittent Source) 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ๒๐๐๐ เมกะวัตต์ และพลังงานลม ๑๒๐๐ เมกะวัตต์ น่าจะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อถือได้และการควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 



๑๕ 

 

- กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นด้านภาวะโล กร้อนและพลังงานทางเลือก  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ 

๓) การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (DSM, CSR) 

- เป้าหมายและความท้าทายของแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิ  และ
ปริมาณการใช้พลังงานในขั้นสุดท้าย / ลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ  ๒๕ / ลด Energy 
Elasticity ลงเหลือ ๐.๗ ณ ปี ๒๕๗๓) เป็นแรงขับเคลื่อนให้ต้องมีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง  
ในหลากหลายส่วน ตั้งแต่ด้านการผลิต จนถึงด้านผู้ใช้พลังงานในภาคส่วนต่างๆ 

- นโยบายการกระจายความรับผิดชอบด้ านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสู่ภาคส่วนต่างๆ  และการ
เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนให้มีโอกาสเกิด  ไมโครกริด กริดไฟฟ้าชุมชน  การบริหาร
จัดการพลังงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านักงาน ตลอดจนบ้านอยู่อาศัย เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

- นโยบายภาคบังคับ  และการส่งเสริมสนับสนุน  จูงใจให้เกิดการพัฒนาทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน 

- กรอบยุทธศาสตร์หลักของ  กฟผ. เน้นการเป็นองค์การที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีห่วงใยสังคม  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์หลัก  ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมแ ละชุมชนทุกระดับด้วย
ความสุจริตใจ  และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยมาตรฐาน  ISO ๒๖๐๐๐ และแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  พร้อม
ทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

 

 เมื่อพิจารณาทั้ง ๓ ด้านสามารถจัดกลุ่มงานของ กฟผ. ไดรู้ป ๒.๔ 

 

 

รูปที่ ๒.๔ แสดงการจัดกลุ่มงานของ กฟผ. 



๑๖ 

 

๒.๔ การจัดกลุ่ม Core Technology กฟผ. 

  เนื่องจาก กฟผ . มีหน้าที่ผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ ดังนั้นในการจัดท า TRM นั้น
จ าเป็นที่จะต้องจัดกลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับ Core Technology ที่แต่ละสายงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
งานหลักต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ Generation System 

 

กลุ่มที่ ๒ Transmission System 

 



๑๗ 

 

กลุ่มที่ ๓ Fuel System 

 

 

กลุ่มที่ ๔ Business Development 

 

 

 



๑๘ 

 

กลุ่มที่ ๕ Corporate Social Responsibility แบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ 

 Demand Side Management (DSM) 
 Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

 

 

๒.๕. แนวทางการจัดท า 
  เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงานของ  กฟผ . ได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ออกเป็น
สายงาน ต่าง ๆ ๑๐ สายงาน ดังนั้นการจัดท า TRM ให้ได้ผลสมบูรณ์ จะต้องให้แต่ละสายงานด าเนินการเอง 
แต่เนื่องจากการจัดท า TRM จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดท า TRM  ซึ่ง อจพ . 
จะต้องบรรยายให้ความรู้วิธีการจัดท า TRM ให้กับสายงานต่างๆ เข้าใจก่อน ด้วยเหตุนี้ รวผ . จึงได้แต่งตั้ง
คณะท างาน TRM ขึ้นมา เพ่ือให้ความรู้และเป็นผู้รวบรวมรายงานความก้าวหน้าในการจัดท า TRM ของแต่ละ
สายงาน ซึ่งสามารถน ามาจัดท า R&D Roadmap กฟผ. ได้ ต่อไป 
 
 ขั้นตอนการจัดท า R&D Roadmap กฟผ. 

  การจัดท า R&D Roadmap เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมด และเข้าใจได้ง่าย จึงได้ด าเนินการ
อยู่ในรูปของ Template รวม ๔ แผ่น ประกอบด้วย 

Template ที่ ๑ ไดแ้บ่งการด าเนินการออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังรูปที่ ๒.๕ ประกอบด้วย 

๑. การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า (PDP ๒๐๑๐, Rev.๓) 
 แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP ๒๐๑๒ – ๒๐๒๑) 



๑๙ 

 

 แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๗๓) 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

๒. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
๓. ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย กฟผ. 
๔. การจัดกลุ่ม Core Technology กฟผ. 
๕. วิเคราะห์หา GAP  

 

 

 
รูป ๒.๕ Template ที่ ๑ แสดงข้ันตอนการจัดท า R&D Roadmap 

 

จากรูปที่ ๒.๕ สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดท าเพ่ือให้ได้ Roadmap ดังนี้  

 Internal factor ที่เก่ียวข้องกับ กฟผ. เช่น Vision, Mission Strategy, Plans & Projects 
Prior Renewable Energy & Environment Projects   

 External factor เช่น Gov. Policy, AEDP ๒๐๑๒ – ๒๐๒๑, Stakeholders & NGO, 
Technology Development  

 จากนั้นวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน หา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะได้ SWOT  
 น าไปเปรียบเทียบกับ Existing Scan เพ่ือดู Core Technology หรือแผนแม่บทต่างๆที่ 

กฟผ. มีอยู่ 
 น าไปขอความคิดเห็นจากผู้แทนสายงาน และหรือผู้บริหารระดับสูง (Shared vision) เพ่ือ

ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย กฟผ. ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่
จ าเป็นต่อ กฟผ. 

หา GAP analysis โดยเปรียบเทียบจาก Shared vision และ Existing scan ก็จะได้ GAP ที่ต้องการ 
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๒๐ 

 

Template ที่ ๒ ได้น าผลการวิเคราะห์จาก Template ที่ ๑ ในเรื่องของ Core Technology และช่องว่าง 
ทางเทคโนโลยี (Gap of Technology) มาด าเนินการใน Template ที่ ๒ ต่อ เพื่อหาขอบเขตที่จะท าวิจัยและ
พัฒนา (Research & Development Area, R&D Area) ดังรายละเอียด รูปที่ ๒.๖ ประกอบด้วย 

 Core Technology จะได้จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ กลุ่ม ซึ่งรวบรวมมาจากสายงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย  

๑) กลุ่ม Generation System   
๒) กลุ่ม Transmission System 
๓) กลุ่ม Fuel System 
๔) กลุ่ม Business Development 
๕) กลุ่ม Corporate Social Responsibility (CSR)  

 ช่องว่างทางเทคโนโลยี (Gap of Technology) ได้จากวิเคราะห์ปัญหา เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา 
ระบบการท างาน 

 เป้าหมาย (Goal) คือ สิ่งที่ต้องการจะได้ เพื่อให้ระบบการท างานสมบูรณ์ 
 เทคโนโลยีหรือวิธีการ (Technology/Method) ที่สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุง

ระบบการท างาน 
 R&D Area เพ่ือให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา ตรงตามเป้าหมายและสามารถปิดช่องว่าง

ทางเทคโนโลยีได้ 
 

 

รูปที่ ๒.๖ Template ที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Core Technology เพื่อให้ได้ R&D Area 

 



๒๑ 

 

Template ที่ ๓  ได้น าผลการวิเคราะห์จาก Template ที่ ๒ ในเรื่องของ Core Technology และขอบเขต
ที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) โดยแต่ละขอบเขตของงานวิจัย สามารถแยกเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ (R&D 
Projects) ที่ช่วยท าให้ขอบเขตงานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังรายละเอียด รูปที่ ๒.๗ ประกอบด้วย 

 

รูปที่ ๒.๗ Template ที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์ Core Technology เพื่อให้ได้ R&D Projects 

 

Template ที่ ๔ ได้น าผลการวิเคราะห์จาก Template ที่ ๓ ในเรื่องของ Core Technology และหัวข้อวิจัย
ย่อย ๆ (R&D Projects) ที่จะด าเนินการในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็นระยะสั้น (๕ 
ปี) ระยะกลาง (๑๐ ปี) และระยะยาว (๑๕ ปี) ซึ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะก าหนดผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
(End User) รวมทั้งกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ . ให้การสนับสนุน (Research and Development 
Frame work, R&D Frame Work) ดังรายละเอียด รูปที่ ๒.๘  

 

 



๒๒ 

 

 

รูปที่ ๒.๘ Template ที่ ๔ แสดงการจัด R&D Projects ที่จะด าเนินการในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมทั้งการ
ก าหนด End User และ R&D Frame Work   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

บทที่ ๓ 

ผลการจัดท า R&D Roadmap กฟผ. 

๓.๑ กลุ่มที่ ๑ Generation System 
เนื่องจาก กฟผ. มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้า และส่งให้กับผู้ใช้ไฟ ดังนั้น กฟผ . จึงสามารถจัดกลุ่ม  Core Technology 
กฟผ. ได้ดังนี้ 
 
๑. Hydro power plant สามารถแบ่งลักษณะเทคโนโลยีออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  

๑.๑. Large and Small 
๑.๒. Mini 
๑.๓. Pumped storage 
 

๒. Power Plant สามารถแบ่งลักษณะเทคโนโลยีออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  
๒.๑  Clean Coal Power Plant 
๒.๒.  Gas Combined Cycle Power Plant  
๒.๓.  Thermal Power Plant 
๒.๔.  Nuclear Power Plant 

 
๓. Renewable Energy สามารถแบ่งลักษณะเทคโนโลยีออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓.๑. By EGAT’s Policy 
 Mini Hydro Plant 
 Solar power plant 
 Wind Turbine Generator 

๓.๒. By EGAT’s CSR 
 Bio-Mass plant 
 Waste to Energy Plant 

๓.๓. For Supported Industry 
 Gasification 
 Bio-Mass 

 
๔. Support สามารถแบ่งลักษณะงานออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑. Design and Construction 
๔.๒. Environment 
๔.๓. Energy storage of Supply Side 
๔.๔. CSR in & after Process  
 



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydro power plant 
 Large and Small 
 Mini 
 Pumped storage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Large and Small 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

การจัดท า R&D Roadmap ของกลุ่มที่ ๑ ด้าน Hydro Power Plant (Large and Small) 
 

 

รูปที่ ๓.๑.๑ Template ที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Hydro power plant (Large and Small) เพื่อให้ได้ 
R&D Area 

 
จากรูปที่ ๓.๑.๑ แสดงภาพการวิเคราะหเ์ทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ  Hydro power plant (Large and 

Small) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา  โดยช่องว่างงานที่
วิจัยได้คือ  

 กังหันน้ าผลิตไฟฟ้าที่ท้ายเขื่อนมีประสิทธิภาพต่ า  
 A Limited resource of water  to provide cooling for power plants  
 Air Coolers อุดตันบ่อย  
 งานซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนมีช่วงระยะเวลาที่จะด าเนินการถี่ไป  

ท าให้พบว่าสามารถใช้  

 Water Management Technology  
 Energy from Fluid Dynamic Technology and Vortex Turbine Technology  

 O&M Technology and Heat Exchanger Maintenances 



๒๗ 

 

 Proactive Maintenances and Condition Base Maintenances  

จึงท าให้ได้เป้าหมาย (Goal)  

 บริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม 
 พัฒนาแหล่งพลังงานใหม่เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้า 
 เพ่ิมประสิทธิภาพ Heat Exchanger  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และหาช่วงระยะเวลาด าเนินการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 

และขอบเขตที่จะเป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ คือ  

 Water Management  
 Energy Source Development  
 Equipment Efficiency Improvement  
 Increase Efficiency & Reduce Production and Maintenance Cost  

ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ ๓.๑.๒ และ 
๓.๑.๓ ดังนั้นจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) และกรอบงานวิจัยและ
พัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๔ – ๓.๑.๕ 

รูปที่ ๓.๑.๖ – ๓.๑.๑๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Hydro power plant 
(Mini) เพ่ือหาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รูปที่ ๓.๑.๑๑ – ๓.๑.๑๓ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Hydro power plant 
(Pump Storage) เพ่ือหาหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 



๒๘ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Hydro power plant (Large and 
Small) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้  

 

 

รูปที่ ๓.๑.๓ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Hydro power plant (Large and 
Small) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้  



๒๙ 

 

 
 

รูปที่ ๓.๑.๔ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) 
และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน  

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) 

และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน  
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini 
 



๓๑ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๖ Template ที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Hydro power plant (Mini) เพื่อให้ได้ R&D Area 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Hydro power plant (Mini) เพื่อหาหัวข้อ

วิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ 



๓๒ 

 

  
รูปที่ ๓.๑.๘ Template ที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Hydro power plant (Mini) เพื่อให้ได้ R&D Area 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๙ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Hydro power plant (Mini) เพื่อหาหัวข้อ

วิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ 



๓๓ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๐ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pump Storage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๑ Template ที่ ๒ แสดงการวิเคราะห์ Hydro power plant (Pumped storage) เพื่อให้

ได้ R&D Area 
 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Hydro power plant (Pump storage) 

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ 



๓๖ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๓ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power Plant 
 

 Clean Coal Power Plant 
 Gas Combined Cycle Power Plant  
 Gas Thermal Power Plant 
 Nuclear Power Plant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clean Coal Power Plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

การจัดท า R&D Roadmap ของกลุ่มที่ ๑ ด้าน Clean Coal Power Plant 

 แบ่งเป็น ๒ ส่วน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Maintain and Improvement) และโรงไฟฟ้าที่จะสร้างข้ึนใหม่
ในภาคใต้ 

๑. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า ๒๐ ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับอะไหล่ในการผลิต เช่น Stream Turbine Blade จะไม่เหมาะสมกับการวิจัย
และพัฒนา จึงเลือกที่จะจัดซ้ืออะไหล่ดังกล่าว จากโรงงานผู้ผลิต มาใช้ทดแทน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ท าการวิเคราะห์ Related Technology ที่มีความ
จ าเป็นต่อระบบการผลิตไฟฟ้า เช่น Boiler Improvement จะมีการวิเคราะห์ความเสียหาย
ด้วย Software Finite Element  เป็นต้น 

๒. โรงไฟฟ้าที่จะสร้างข้ึนใหม่ 

สามารถอธิบายได้ จากรูปที่ ๓.๑.๑๔ แสดงแผนผังแผนที่น าทางเทคโนโลยีทางด้าน Power Plant 
(Clean Coal Technology) ท าให้สามารถแตกประเด็นของเทค โนโลยีดังกล่าวได้ ๕ ส่วนย่อย คือ  Pre 
Combustion, Combustion, Post Combustion, Balance of Plant, and Products / By Products 
โดยในแต่ละส่วนย่อยจะท าการค้นหาหัวข้อวิจัยดังนี้  

 รูปที่ ๓.๑.๑๕ แสดงการวิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ  Clean Coal Technology (Pre 
combustion) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและ
พัฒนา โดยช่องว่างงานที่วิจัยได้ คือ  

 Coal Conditioning ท าให้พบว่าสามารถใช้ Coal Drying Technology, Coal 
Cleaning Technology, and Coal Blending Technology มารองรับได้ จึงท าให้ได้
เป้าหมาย (Goal) คือ Increase Efficiency of Coal Combustion และ Improve 
Coal Properties และขอบเขตที่จะเป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ คือ 
Reducing Moisture of Coal, Cleaning methodology, and Blending 
methodology ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัย ย่อย ๆ ได้ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ ๓.๑.๑๖ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะ แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบ
ผลงาน (End User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ . สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน
ตามรูปที่ ๓.๑.๑๗ 

 Coal Handling and Storage ท าให้พบว่าสามารถใช้ Enclosed Coal Conveyor 
and Pipe Conveyor Technology และ Coal Stockpile and Silo Technology 
มารองรับได้  จึงท าให้ได้เป้าหมาย (Goal) คือ Coal handling and Transport และ 
Coal Storage และขอบเขตที่จะเป็นงานวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได้ คือ 



๔๐ 

 

Enclosed Coal Conveyor and Pipe Conveyor และ Coal Stockpile and Silo 
ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 
๓.๑.๑๖ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) 
และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๑๗ 

 รูปที่ ๓.๑.๑๘ แสดงการวิเคราะห์ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับ  Clean Coal Technology   
(combustion) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูป
ที่ ๓.๑.๑๙ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) 
และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๒๐ 

 รูปที่ ๓.๑.๒๑ แสดงการวิเคราะห์ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับ  Clean Coal Technology   
(Post combustion) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัย
และพัฒนา ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ ๓.๑.๒๒ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๒๓ 

 รูปที่ ๓.๑.๒๔ แสดงการวิเคราะห์ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับ  Clean Coal Technology   
(BOP and By Products) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะ
ท าวิจัยและพัฒนา  ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ ๓.๑.๒๕ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน 
(End User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ . สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ 
๓.๑.๒๖ 

 

 

 



๔๑ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๔ แสดงแผนผังแผนที่น าทางเทคโนโลยีทางด้าน Power Plant (Clean Coal Technology) 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (Pre 

combustion) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area  



๔๒ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๑๖ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (Pre 

combustion) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 
 

 

รูปที่ ๓.๑.๑๗ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๔๓ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๑๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology 
(combustion) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๑๙ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology 
(combustion) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๔๔ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๐ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (Post 
combustion) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๔๕ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (Post 
combustion) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จากขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ได ้

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๓ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๔๖ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (BOP and 
By Products) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Coal Technology (BOP and 
By Products) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๔๗ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๖ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas Combined Cycle Power Plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

การจัดท า R&D Roadmap ของกลุ่มที่ ๑ Gas Combined Cycle Power Plant 
โรงไฟฟ้า Gas Combined Cycle สามารถแบ่ง อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมา ย

(Components of Strategic product) ได้ ๙ ส่วน ตามรูป ๓.๑.๒๗ ท าให้สามารถแตกประเด็นของ
เทคโนโลยีดังกล่าวได้ โดยในแต่ละส่วนย่อยจะท าการค้นหาหัวข้อวิจัยดังนี้ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๒๗ แสดงแผนผังแผนที่น าทางเทคโนโลยีทางด้าน Gas Combined Cycle Power Plant 

 
 รูปที่ ๓.๑.๒๘ แสดงการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Gas Combined Cycle Power 

Plant เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา 
(R&D Area) ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ ๓.๑.๒๙ - ๓.๑.๓๐และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน 
(End User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ . สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ 
๓.๑.๓๑ – ๓.๑.๓๓ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สายงาน รวฟ. ให้ความสนใจ 

 รูปที่ ๓.๑.๓๔ ๓.๑.๓๗ และ ๓.๑.๔๐ แสดงการวิเคราะหเ์ทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Gas 
Combined Cycle Power Plant เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขต
ที่จะท าวิจัยและพัฒนา (R&D Area) ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อ
วิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ ๓.๑.๓๕ ๓.๑.๓๘ และ ๓.๑.๔๑ และจากหัวข้อวิจัย
ดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ 
กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๓๖ ๓.๑.๓๙ และ ๓.๑.๔๒ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
สายงาน รวพฟ. ให้ความสนใจ 



๕๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๒๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant  

เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area  
 

 

รูปที่ ๓.๑.๒๙ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 
เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๕๑ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 
 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๑ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๕๒ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๒ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๓ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๕๓ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(Cooling Tower)  เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 
  

 
รูปที่ ๓.๑.๓๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(Cooling Tower)  เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้



๕๔ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๖ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๗ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(HRSG)  เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๕๕ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(HRSG)  เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้
 

 
รูปที่ ๓.๑.๓๙ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 



๕๖ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๔๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(Cooling Tower)  เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๔๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Gas Combined Cycle Power Plant 

(HRSG)  เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้
 



๕๗ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๔๒ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thermal Power Plant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 

 

การจัดท า R&D Roadmap ของกลุ่มที่ ๑ Thermal Power Plant 
 

โรงไฟฟ้า Thermal Power Plant 

 รูปที่ ๓.๑.๔๓ แสดงการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Gas Combined Cycle Power 
Plant เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและพัฒนา 
(R&D Area) ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ ๓.๑.๔๔ - ๓.๑.๔๖ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน 
(End User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ . สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ 
๓.๑.๔๗ – ๓.๑.๕๐ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สายงาน รวฟ. ให้ความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๓ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Thermal Power Plant เพื่อหาช่องว่าง
เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Thermal Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 
(R&D Projects) จาก R&D Area ได ้



๖๑ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Thermal Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 
(R&D Projects) จาก R&D Area ได ้

 

รูปที่ ๓.๑.๔๖ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Thermal Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 
(R&D Projects) จาก R&D Area ได ้



๖๒ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๗ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๘ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๖๓ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๔๙ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 

รูปที่ ๓.๑.๕๐ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 
User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๖๔ 

 

 

 
 
 
 

 
Nuclear Power Plant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

รูปที่ ๓.๑.๕๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง
เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๖๖ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๓ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง

เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๖๗ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๖ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๖๘ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๗ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง

เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๖๙ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๕๙ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง

เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๗๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๒ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๗๑ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๓ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง

เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๗๒ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๕ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๖ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาช่องว่าง

เพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๗๓ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๗ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Nuclear Power Plant เพื่อหาหัวข้อวิจัย 

(R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๘ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 

Renewable Energy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

By EGAT’s Policy 

 Mini Hydro Plant 
 Solar power plant 
 Wind Turbine Generator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

การจัดท า R&D Roadmap ของกลุ่มที่ ๑ ด้าน Renewable Energy (By EGAT’s Policy) 

 
รูปที่ ๓.๑.๖๙ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 
 

 รูปที่ ๓.๑.๖๙ แสดงการวิเคราะห์ เทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับ  Renewable Energy (By 
EGAT’s Policy) เพ่ือหาช่องว่างการท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ขอบเขตที่จะท าวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งจากขอบเขตดังกล่าวจึงสามารถขยายผลเป็นหัวข้อวิจัยย่อย ๆ ได้ ดังตัวอย่างในรูป
ที่ ๓.๑.๗๐ และจากหัวข้อวิจัยดังกล่าวจะแบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End User) 
และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกันตามรูปที่ ๓.๑.๗๑ 

 



๗๗ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 
 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๑ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๗๘ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๓ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๗๙ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๔ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๘๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๖ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s 

Policy) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๗ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 



๘๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By EGAT’s CSR 

 Bio-Mass Plant 
 Waste to Energy plant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s CSR) 

เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๗๙ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (By EGAT’s CSR) 

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้



๘๓ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๐ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For Supported Industry 

 Gasification 
 Bio-Gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๕ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (For Supported 

Industry) เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๒ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy (For Supported 

Industry) เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได้ 



๘๖ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๓ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support 
 

 Design and Construction 
 Environment 
 Energy storage of Supply Side 
 CSR in & after Process 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๔ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Support (Design and Construction) 

เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๕ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Support (Design and Construction)  

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้



๘๙ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๖ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๗ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Support (Design and Construction) 

เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 



๙๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๘๘ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Support (Design and Construction) 

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้

 
รูปที่ ๓.๑.๘๙ แสดงรายช่ือหัวข้อวิจัย (R&D Projects) ที่แบ่งตามช่วงเวลา ผู้รับชอบผลงาน (End 

User) และกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุน ที่สอดคล้องกัน 



๙๑ 

 

 
รูปที่ ๓.๑.๙๐ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง Support (Design and Construction) 

เพื่อหาช่องว่างเพื่อท าวิจัย (Gap) ซึ่งเป็นผลให้ได้ R&D Area 

 
รูปที่ ๓.๑.๙๑ แสดงภาพการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Support (Design and Construction) 

เพื่อหาหัวข้อวิจัย (R&D Projects) จาก R&D Area ได ้


