แผนแม่บทงานวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรม
พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับปรับปรุง 2563)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ ยนผ่าน (Metamorphosis)” โครงสร้ างทางอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ และ สังคม ควบคู่ไปกับการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก ประเทศไทยจาเป็ นจะต้องมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่ อนประเทศ นาไปสู่ การปฏิรูปให้สาเร็ จ
อย่างแท้จริ ง ในอดีตพบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ โดยเริ่ มจาก Thailand 1.0 ที่เน้น
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม สู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา พัฒนาสู่ Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรม
ที่มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น จนถึงปั จจุบนั

THAILAND

1.0
Agriculture

2.0
Light
industry,
Low wages

3.0
Heavy Industry,
Advanced
Machine

4.0
Creativity & Innovation
(Smart Thailand)

Thailand 4.0 เป็ นโมเดลเศรษฐกิจที่นาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุล (Imbalance
Trap) จะนาพาประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมัน่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ในบริ บทของ
โลกยุค The Fourth Industrial Revolution ที่เกิดการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อันนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรากฐานของประเทศในด้าน เศรษฐกิจ วิถีชีวติ ชุมชน และสังคม
ยกตัวอย่างเช่น ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of
Things: IoT) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เองจะเป็ นส่ วน
สาคัญที่คอยผลักดันให้องค์การภาครัฐและเอกชนที่จะต้องมีการปรับตัว (Adaptation) เพือ่ ก้าวสู่ ยคุ ใหม่

ความเป็นมา
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นองค์การรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่อยูใ่ นช่วงระยะการเปลี่ยน
ผ่านของยุคสมัย ซึ่งได้รับผลกระทบ และภัยคุกคามอย่างยิง่ เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงาน
พลิกโฉม (Disruptive Energy Technologies) ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง พร้อมทั้ง
การปรับตัวสู่ ระบบดิจิตอล (Digital Transformation) นาไปสู่ การติดต่อสื่ อสารในรู ปแบบของดิจิตอล
ก่อให้เกิดอารยธรรมของโลกเสมือนจริ ง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่ อสารใหม่ (Network Externalities) จน
กลายเป็ นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน (Connected World) ปราศจากการผูกขาดความรู ้ ข้อมูล
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
Disruptive Energy Technologies

Energy Storage

Renewable
Energy

กฟผ. จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การเชิ งโครงสร้าง (Structure Term) พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์ ก าร ลดข้อ จ ากัด และเงื่ อ นไขต่ า งๆ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศสู่ Thailand 4.0 พร้อมทั้งต่อยอดในการดาเนิ นธุ รกิจหลักในการผลิ ต จัดให้
ได้มา และจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าให้มีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น และสร้ างโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิ จชุ ดใหม่
(New S-curve) ภายใต้แนวคิด ระบบเศรษฐกิ จแบ่งปั น (Sharing Economy) หรื อ Do it Yourselves
Economy (DIY) ปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมมีแค่ ผูผ้ ลิต (Producer) และผูบ้ ริ โภค (Consumer) กลายเป็ น
มี Prosumer เพิ่มขึ้นมา กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคสามารถเป็ นทั้ง Producer และ Consumer ได้ในเวลาเดียวกัน

EGAT Energy Excellence Center

CHANGE
จากการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ส่ งผลให้งานประจา (Routine Job) ลดน้อยลง และถูกแทนที่ดว้ ย
หุ่นยนต์ (Robot) และระบบปฏิบตั ิงานอัตโนมัติ (Automation) ในทิศทางของ Industry 4.0 งานใน
ลักษณะไม่ประจา (Non-Routine Job) จะทวีความสาคัญ เพื่อให้องค์การ กฟผ. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ
กฟผ. จึงมีการปรับวิสัยทัศน์ขององค์การจากเดิม “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุ ขของคนไทย (Power for
Thai Happiness)” เป็ น “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวติ ที่ดีกว่า (Innovate Power Solutions for A
Better Life)” มุ่งเพิ่มศักยภาพของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ให้มีความยืดหยุน่ มากยิง่ ขึ้น
(Flexibility) ตอบสนองการเข้ามาของเทคโนโลยีดา้ นพลังงานไฟฟ้าในอนาคต พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ “SPEED” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมใหม่ สร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในองค์การ (Strength from Within) อีกทั้งสนับสนุนและส่ งเสริ มด้านงานวิจยั และ
พัฒนา นวัตกรรมของ กฟผ. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร (Efficiency-Driven) และขับเคลื่อน
บนพื้นฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven) ด้วยแผนแม่บทงานวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ในระยะ
5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2565 เป็ นนโยบายผลักดันก่อเกิดการพัฒนา และแนวทางการใช้นวัตกรรมภายใน
องค์การที่จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในมิติต่างๆ

ปี 2560

ปี 2561

วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท
เพื่อใช้เป็ นกรอบทิ ศทางการดาเนิ นงานด้านวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ให้เ ป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน อย่า งเป็ นระบบและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน
สนับสนุ นการดาเนิ นงาน ภายใต้นโยบายส่ งเสริ มนวัตกรรมเพื่ออนาคตสู่ เวทีโลก และสร้าง
การเติบโตในธุรกิจใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การ

กระบวนการจัดทา
กำหนดว ัตถุประสงค์
และเป้ำประสงค์
(Key Decision Focus)

กำหนดยุทธศำสตร์

(EGAT R&D Strategic)

และทิศทำงงำนวิจ ัย และ
นว ัตกรรม (R&D Direction)

กำหนดแนวทำงบริหำร
่ ำรปฏิบ ัติจริง
จ ัดกำรสูก
(Management &
Implement Solution)

วิเครำะห์ภำพรวมพล ังงำน
(Scenario) และแนวโน้ม
กำรพ ัฒนำเทคโนโลยีโลก
(World Technology Trend)

วิเครำะห์แนวโน้มงำนวิจ ัย
และกำรเปลีย
่ นแปลง
ภำยใน กฟผ. (In-house
R&D Trend Analysis)

ติดตำมผล ตรวจสอบ
และปร ับปรุงแผนแม่บท
(Follow, Check and
Improve)

เป้าประสงค์ของแผนแม่บท
“ มุ่งพัฒนางานวิจยั สนับสนุนการดาเนินงานขององค์การอย่างยัง่ ยืน

เทคโนโลยี นวัตกรรม

ด้วย
และ
ที่รองรับการผลิต จาหน่ายพลังงาน และต่อยอดเชิงพาณิ ชย์
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ”

World Energy Scenarios
Tomorrow’s Energy Scenarios 2017
1

การวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Steady Evolution

2

เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่ งผลให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนไป สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงาน อัตราการใช้ไฟฟ้าส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
รู ปการคมนาคม และการทาความร้อน

3

ระดับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศต่า
Low Carbon Living

ผูค้ นมุ่งมัน่ ในการลดปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจก ทาให้มีปริ มาณการผลิตไฟฟ้า
จาก RE เพิม่ มากขึ้นและมีการพัฒนาเข้า
กับระบบ Broadband และคมนาคม

การเปลี่ยนแปลงในระดับต่า
Slow Change

การลงทุนทางด้านพลังงาน (RE)
ยังอยูใ่ นระดับต่า เพราะยังมีความไม่
แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงของ
เทตโนโลยีที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว

4

พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Action

ผูค้ นมีจิตสานึกในการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างพอเพียง และผลิตไฟฟ้าได้ดว้ ยตนเอง
(Prosumer) ส่ งผลให้เกิดความนิยมใน
LED EV และ Heat Pump
Source : EirGrid

Scenarios Transformation

World Energy Scenarios
Tomorrow’s Energy Scenarios 2019 จาก EIRGRID
Delayed Transition
ภาพการเปลี่ยนแปลง คือ
• มีความก้าวหน้าของ Decarbonisation แต่ยงั
ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มาตรการ,นโยบาย (Policy Measures) ยังคง
เป็ นอุปสรรคในการเปลี่ยนระบบเป็ นพลังงาน
สะอาด

• พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุด โดยมีการรับรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และส่ งผลต่อพฤติกรรม
• เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการขนส่ งด้วยไฟฟ้าก่อน
• อัตราการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ Lowcarbon และ RE ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
• การเติบโตของศูนย์กลางข้อมูล มีขนาดใหญ่ แต่ต่า
กว่าที่คาดการณ์ไว้

• ยกระดับของ Grid Flexibility ตอบสนอง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ โภค
ภาพการเปลี่ยนแปลง คือ
• สัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าสู งสุ ด คือ RE จากแหล่ง
• ประสบความสาเร็ จด้านการลดก๊าซเรื อนกระจก
ทรัพยากรขนาดใหญ่
• ความหลากหลายของ พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมาก
(Low-Carbon Future)
ขึ้น เป็ นผลจากต้นทุนของเทคโนโลยีต่าลง
• ยกระดับด้านการขนส่ งด้วยไฟฟ้า และความร้อน
• เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจาก • การผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล จะถูกพัฒนาให้
สามารถดักจับก๊าซคาร์ บอน
ความร้อนใต้ภิภพ (Deep Retrofitting)

Centralised Energy

• มีรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่ยดื หยุน่ (Flexible
Generation Solution) เป็ นบทบาทสาคัญ
ภาพการเปลี่ยนแปลง คือ
• IoT และ AI เป็ นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
• การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นส่ วนหลักในการตัดสิ นใจ
พฤติกรรม และผลักดันความต้อการใช้พลังงาน
• รัฐบาล และ ประชาชน มีความตระหนักรู ้ถึง
เพิ่มสู งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการ
• มีการเชื่อมต่อเครื อข่าย เข้ากับ ด้านแรงดันต่า
ดาเนินการที่เหมาะสม
(Low Voltage Grid Network)
• มาตรการ,นโยบาย (Policy Measures)
• ยกระดับ Micro-Generation ด้วยแบตเตอรี่
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วน
และสามารถรองรับปริ มาณบริ โภคที่เพิ่มขึ้นได้

Coordinated Action

Energy Scenarios of Asia Pacific 2019 - 2040
ดิจิตอล (Digitalization) เป็ นตัวขับเคลื่อนรู ปแบบของ Demand Side
โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถของค่าความ
พร้อมจ่าย ความน่าเชื่อถือ และความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม

:&j
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล คือ
•
•
•
•

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563-2583 ได้แก่
• การผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเติบโตขึ้นถึง 28%

Automated Transportation
• สัดส่วนของถ่านหิ น จะลดลงถึง 18% จาก 30%
Smart City, Smart Grid
Micro-Grid, Micro-Solar, Micro-Wind • สัดส่ วนของแก๊ส จะเพิ่มขึ้น 1 ใน 4 ถึง 56%
Micro-Hydro power generation เป็ นต้น • สัดส่ วนของพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น 10%

ความร่ วมมือระดับภูมิภาค (Regional Integration) เป็ นความ
ท้าทายของความยัง่ ยืนด้านพลังงานในประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
• Regional and bilateral grid

จะมีการพัฒนาเครื อข่ายระหว่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ
เชื่อมต่อ Grid และ pipeline
ระหว่างประเทศ ยกระดับการขนส่ ง
ด้วยไฟฟ้า และสร้างประสบการณ์
ด้านดิจิตอลแก่ผบู ้ ริ โภค

Energy Scenarios of Asia Pacific
ความร่ วมมือด้านพลังงาน หรื อ ASEAN plan มีการกาหนด
แผนการซื้ อขายพลังงานพหุ ภาคีเพิ่มเติม (Regional Energy Trade) ซึ่ง ASEAN Power
Grid (APG) เน้นที่พลังงานสะอาด

:&j
รู ปแบบรายได้เปลี่ยนจาก สินค้า กลายเป็ น ลูกค้า เป็ นศูนย์กลาง
• ส่ วนแบ่งของพลังงานขั้นสุ ดท้าย จะสู งถึง 24% ภายในปี 2583 และเพิ่มขึ้น 80% ในอีก 20 ปี
• สัดส่ วนพลังงานแสงอาทิตย์ และลม จะเพิ่มขึ้นถึง 12% ในปี 2583
• สัดส่ วนของแก๊ส จะสู งขึ้น 52%

ความร่ วมมือด้านพลังงาน อาจถูกขัดขวางจาก
ความแตกต่างของราคาค่าไฟ ความปลอดภัย และปั ญหา
เกี่ยวกับสัญญาซื้ อขาย รวมถึงปั ญหาทางการเมืองที่ยงั
ไม่ได้รับการแก้ไข แต่ยงั คงต้องมีการเพิ่มการผลิต เพื่อ
เพิ่มความมัน่ คงด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาการ
นาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ยังคงเป็ นสิ่ งที่สาคัญของ
ประเทศไทยในอนาคต ซึงพลังงานชีวมวลจานวนมาก มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
ศักยภาพแต่ขาดการลงทุน และนโยบายที่ไม่ชดั เจน
• อัตราการใช้พลังงาน จะสู งถึง 17% ในปี 2583
ส่ งผลต่อ การรวมกันสาหรับพลังงานหมุนเวียน
โดย 6% มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลม
Source : World Energy Council
• สัดส่ วนของแก๊ส จะลดลง 27% ในปี 2583

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวม
(World Technology Trend)
12 Disruptive Technologies

Source 2013 : McKinsey Global Institute Analysis

Top 10 Strategic
Technology Trends
for 2019
Source : Gartner.com

แนวโน้มงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ภายในองค์การ
(In-house R&D Trend Analysis)
High-impact In-house Technologies
คาดว่าจะเกิดเร็ว (1-2 ปี) [ปี 63-64]

คาดว่าจะเกิดเร็วปานกลาง (3-6 ปี) [ปี 65-68]
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ทิศทาง กับ
ยุทธศาสตร์

E

G

A

T

E1 E2 E3 G1 G2 G3 A1 A2 A3 T1 T2 T3
ทิศทางที่ 1 ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

ทิศทางที่ 2 ✔ ✔

✔

✔

ทิศทางที่ 3

✔

ทิศทางที่ 4

✔ ✔

ทิศทางที่ 5

✔ ✔

EGAT R&D Roadmap
R&D
Strategy
A. ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

R&D
5 Direction

B. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม

Co-Working Space

Incubation

Research Institute

A. ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
EGAT’s R&D Innovation Milestone
ปี 2561

ทิศทำงที่ 1

Renewable &
Alternative
Tech./Fuels

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

Floating Solar with hydro

ปี 2566-2575

New Floating Solar
Innovation
(Stability & Reliability &

New Floating Solar Innovation (Flexibility)

New Power Plant

Controllable RE)
SCO2 Power plant 1
MW
Plasma and fusion
Reactor

Energy Storage
Technology

Innovative Tools
and Devices
Wholesale Electricity Market Trading Platform
เขือ
่ น2
DG firm solution
้
ชัน

Smart Grid
System / Cluster
Energy Platform
RE forecast & Control
Center

High Efficiency
Transmission System

ทิศทำงที่ 2

ปี 2565

Power
Retailing

• Digital Substation (ถึงปี 2573)
• เทคโนโลยีดจ
ิ ต
ิ ัลในระบบตรวจ
การหรือเฝ้ าระวังระบบส่ง
• EDC

Pilot Digital Substation

High Efficiency
Power Generating
System
High Efficiency
Maintenance
Organization
Development

Asset
Management &
Utilization

DRCC, BESS
NETP : Electric Node ของ
เทคโนโลยี DLT (IoT + Smart
Meter)

EGAT Energy
Excellence Center

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการทา
เหมืองเปิ ด (ถึงปี 2573)
• Fully Automatic Power Plant
• Flexible Power Plant
• FSRU (LNG)
• New Service for Aviation Part
• Service, Test and Standard
Center
• Engineering Procurement
Construction management
(ถึงปี 2573)
• โปรแกรมติดตามประสิทธิผลการ
ลงทุนทุกธุรกิจ

A. ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
EGAT’s R&D Innovation Milestone
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566-2575

By Products

ทิศทำงที่ 5

Bio products
Smart Farming
Products
Electric Vehicles &
Charging Station
Integrated Service
Solution provider
(Behind the Meter)

• Commercial Micro grid
/ Smart grid
• Load Aggregator
• District Cooling Business

New S-curve

ทิศทางที่ 1
โครงการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์การ
โครงการค้นหา

แหล่งเชื้อเพลิง
พลังงานใหม่
และ

เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้า

Renewable Tech.
Bio Fuels
Technology

Solar, Wind, Wave, Water, Sea
Biogas, Biomass, Biodiesel
Waste to Energy, Fermentation
Hydrogen, Solid Fuels

Alternative
Fuels /
Technology

Membrane, Salinity Gradient Energy
Plasma, Fusion
Catalyst Technology

โครงการค้นหา

รูปแบบการ
กักเก็บพลังงาน
และระบบ
พลังงานสารอง
โครงการ

นวัตกรรม
อุปกรณ์ต่างๆ

Energy Storage
Technology
Battery
Technology

Innovative
Tools and
Devices

Hydrogen-Based Energy Storage
Super Capacitor
Lithium-ion Battery , Solid-State Battery
Super Conductor
Smart & Autonomous Tools
Predictive System and Device
AI & Robots
Hybrid Power Plant Model

โครงการ

การออกแบบ
โรงไฟฟ้าใน
อนาคต

Flywheel Energy Storage

New Power
Plant

Multi-Energy Coupling Concept /
Virtual Power Plant
Stand Alone Power System
RES via Hybrid Plant
Supercritical CO2

ทิศทางที่ 1

EGAT Micro Grid

โครงการ ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็กอัจฉริยะ
(Smart Grid
System / Cluster)

Energy Storage System; ESS
Distributed Energy Resources
Energy Platform

ASEAN
Energy
Pool

Local Energy Management System
Energy Balance Control System
Electronics and Embedded System
Forecasting and Operating System
Protection / Cybersecurity Issue and others

Energy
Platform
ประกอบด้วย

ทิศทางที่ 2
โครงการวิจยั และพัฒนา เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต ส่ งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง
High Efficiency
Transmission System

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูง
High Efficiency Power
Generating System

ระบบการบารุงรักษา
ประสิทธิภาพสูง
High Efficiency
Maintenance System

การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
Organization Development

ทิศทางที่ 2
ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
High Efficiency Transmission System
Operation of
Transmission
System

Digital Substation

Intelligent electronic
devices (IEDs)

Automatic Fault Locator
Alarm Preventive System
Automatic Switching

Safety & Protection
System

Measurement

Land Surveying Development and Management

Energy Transmission Connecting System
for support Energy Clusters

การเชื่อมต่อเครื อข่ายแหล่งพลังงาน

Transmission
Platform

Wireless Electric Energy Transmitter

การส่ งจ่ายพลังงานแบบไร้สาย

Flexible AC Transmission System Device (FACTs)

Energy Grid

Wireless Power
Transfer

source : www.aladynsystem.com

ทิศทางที่ 2
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
High Efficiency Power Generating System
Power
Generating
System

Digital Power Plant

พัฒนาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าให้รับส่ งข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
และควบคุมออนไลน์ได้ตามเวลาจริ ง รวมถึงพัฒนา AI
และหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า
Flexible Power Plant ปรับปรุ งโรงไฟฟ้ าให้เกิด

ความยืดหยุน่ สามารถเดินเครื่ องในสภาวะโหลดต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็วในต้นทุนที่เหมาะสม
High Reliability เพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้ า

ลดผลกระทบในทุกมิติที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า

Fuel Supply
System

Smart Coal Mining

ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
บริ หารจัดการเหมือง เพิ่มประสิ ทธิภาพและความปลอดภัย
Quality & Price Control

พัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการจัดหา
เชื้อเพลิง รวมถึงสนับสนุน FSRU

Digital Operation Performance Indicators

สัญลักษณ์หรื อเกณฑ์บ่งบอกประสิ ทธิภาพแบบดิจิตอล
Digital Operation Performance Manuals (iBook)

คู่มือการบารุ งรักษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้ าแบบดิจิตอล

ทิศทางที่ 2
ระบบการบารุงรักษา
ประสิทธิภาพสูง
High Efficiency
Maintenance System
Smart Predictive Maintenance

การคาดการณ์เวลา และรู ปแบบการบารุ งรักษา
เครื่ องมือ และเครื่ องจักรตามสภาพ (CBM)
Advanced Material พัฒนาวัสดุที่มีคุณสมบัติทด
ี่ ีข้ ึนใน

ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิม่ อายุการใช้งานของอุปกรณ์
Smart Tools พัฒนาเครื่ องมือและเซ็นเซอร์ รวมถึง

ระบบหุ่นยนต์ให้สามารถทางานได้อย่างอัตโนมัติ
และลดความผิดพลาด
Spare-Part Management การบริหารจัดการอะไหล่ด้วย
Big data รวมถึงการขึ้นรูปด้วย 3D Printing
Power Care & Service Center

การให้บริ การงานบารุ งรักษาด้านไฟฟ้าแบบครบวงจร

ทิศทางที่ 2
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน
Organization Development

EGAT Development
Data Control Center
EGAT Asset Management

พัฒนาการบริ หารจัดการทรัพย์สินให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดด้วย Big Data และ AI

In-house Process Development
E-Document

E-Accounting

E-Procurement

กระบวนการทางานในฝ่ าย

Knowledge Sharing

Training via AR/VR
Smart Security

Milieu for Disabled Employment

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้รองรับผูพ้ ิการ
สนับสนุนการดาเนินงาน และการดารงชีพของผูพ้ ิการ

ทิศทางที่ 3
โครงการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม
เพื่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักการของ
Natural Resources

การพัฒนา อนุรักษ์ และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Plant

การพัฒนาพันธุ์พืช และ
ส่ งเสริ มการปลูกพืช

Air pollution

การบริ หารจัดการสภาวะ
แวดล้อมทางอากาศ และ
การลดมลพิษทางอากาศ

Animal Life

เพิ่มศักยภาพการ
ดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ

ทิศทางที่ 3
โครงการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรม
เพื่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
เป้าหมายการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักการของ
Clean Energy

การผลิตไฟฟ้าที่
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
และส่งเสริ มการใช้
พลังงานสะอาดในชุมชน

Circular Economy

การลดของเสี ยโดยเน้นไปที่
การสร้างคุณค่าจากของเสี ย
ที่อยูใ่ นระบบพลังงานไฟฟ้า
(Waste to Value)

Land Development/
Soil Quality

การพัฒนาคุณภาพดิน และ
ปรับปรุ งที่ดินให้มีศกั ยภาพ
ในการใช้ประโยชน์

Noise

การลดมลภาวะ
ทางเสี ยง

ทิศทางที่ 4
โครงการวิจยั และพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริ ม

วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน

Sustainable Development Goals (SDGs)

มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของชุมชน พัฒนา
มุ่งพัฒนา สนับสนุน และสร้างชุมชมรอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุ ง
พื้นที่โรงไฟฟ้า ให้มีการเติบโตอย่างมี
ภาพลักษณ์องค์การ นาไปสู่ การอยู่
ร่ วมกันชุมชนอย่างยัง่ ยืน ลดมลพิษที่ส่งผล คุณภาพ และยัง่ ยืน (Growth Society)
เกิดการร่ วมมือระหว่างชุมชน กับองค์การ
ต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ส่ งเสริ มและพัฒนา คุณภาพชีวต
ิ ชุมชน
ด้วยนวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์

ลดผลกระทบทีเกิดจากโรงไฟฟ้า

ด้านสุ ขภาพ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้า

ด้านสิ่ งแวดล้อม

ทิศทางที่ 4
โครงการวิจยั และพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริ ม

วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
โมเดลการอยู่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับชุมชน

1

Relationship Model

2
มุ่งพัฒนารู ปแบบการอยูร่ ่ วมกันระหว่าง กฟผ. กับ ชุมชน ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นาไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน

2

โรงไฟฟ้าชุมชน
Community Power Plant

มุ่ ง พัฒ นาโรงไฟฟ้ า ชุ ม ชนด้ว ยเทคโนโลยีที่ เ หมาะสม
สาหรับแต่ละชุ มชนและวัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนารู ปแบบ
การบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ า วัตถุดิบทางการเกษตร และ
การพัฒ นาชุ ม ชนแบบมี ส่ วนร่ วมโดยบู ร ณาการกั บ
ศาสตร์ พระราชา สร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิ จ
ตลอดจนพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืนของน้ า อาหาร และพลังงาน

ทิศทางที่ 4
โครงการวิจยั และพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริ ม

วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

3

Quality of life

2
ส่ งเสริ มให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่าที่สุด (Resourceful Use)
พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ เป็ นการดารงชีวติ ที่สมดุลและยัง่ ยืน
(Long Life Balance) มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของชุมชนด้วยนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์

4

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน
Culture

ส่ งเสริ มชุมชนในการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นให้เกิดคุณค่า นามาสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ทิศทางที่ 4
โครงการวิจยั และพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริ ม

วิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
การสร้างสังคมสีเขียว

5

Green Society

2
มุ่ ง สู่ ก ารสร้ า งสั ง คมสี เ ขี ย วด้ว ยนวัต กรรม เพื่ อ พัฒ นาให้ เ กิ ด การใช้พ ลัง งานอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

6

การทาการเกษตรทันสมัย
Smart Farming

ส่ งเสริ มการทาการเกษตรสมัยใหม่ที่รวดเร็ ว ง่าย อานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
เครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยีเป็ นส่ วนช่ วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและศักยภาพ
มากยิง่ ขึ้น ลดข้อจากัดของสภาพอากาศ พื้นที่ รวมทั้งการลดต้นทุนในกระบวนการต่าง ๆ

ทิศทางที่ 5
โครงการวิจยั และพัฒนาองค์การ
เพื่อมุ่งไปสู่ ธุ รกิจใหม่
มุ่งเน้นโครงการ หรื อผลงานทางด้านงานวิจยั ที่สามารถต่อยอดได้ในเชิงธุรกิจ
(Innovation to New Business) โดยสร้างแบบจาลองธุรกิจใหม่ (Start Up)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้
Outgrowth Products

ตัวอย่างของวัตถุพลอยได้

เถ้าลอย

เถ้าหนัก

ลีโอนาร์ไดต์

ยิปซัม

ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Sample Products)

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านวัสดุก่อสร้าง (Construction materials)

(Environment materials)
ปูนซีเมนต์ (Cement)
โดมปะการังเทียม

อิฐบล็อกประสาน

กระเบื้องเซรามิค
(Tile)

ทิศทางที่ 5
โครงการวิจยั และพัฒนาองค์การ
เพื่อมุ่งไปสู่ ธุ รกิจใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Bio Products

< สิ่ งทอจากเส้นใยของ
ผักตบชวา
ปุ๋ ยเคมี / ปุ๋ ยอินทรี ย ์ >
(FGD ยิปซัม)
Electric Vehicles & Charging Station

ส่วนที่ 1 ยานยนต์ตน้ แบบ (Prototype)

มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

กระบะไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

ส่วนที่ 3

มุ่งศึกษาส่ วนประกอบของ
ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (ด้านวิศวกรรม)

รถบัสไฟฟ้า

สถานีอดั ประจุไฟฟ้า (Charging Station) ส่วนที่ 2

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
คู่มือเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
และสถานีชาร์ตไฟ
(EV & Charging Standards)
มุ่งสร้างมาตรฐานสาหรับยานยนต์
ไฟฟ้า และสถานีอดั ประจุไฟฟ้าสาหรับ
ประเทศ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

มุ่งพัฒนาระบบควบคุม
และกากับดูแลการ
อัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท
สู่ การเป็ น

“ EGAT’s Charger
Business Operator ”

ทิศทางที่ 5
โครงการวิจยั และพัฒนาองค์การ
เพื่อมุ่งไปสู่ ธุ รกิจใหม่
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Smart Farming Products

ส่ วนของงานวิจยั
(Research Phase)
ศึกษา พัฒนา และทดลอง
วิธีการทาการเกษตร แบบทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส่ วนของงานพัฒนาเชิงธุรกิจ
(Business Development Phase)
การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ให้
กลายเป็ น สิ นค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ
สามารถวางจาหน่ายออกสู่ ตลาดได้ สร้าง
ความน่าเชื่อถือแก่ผบู ้ ริ โภค เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

สร้างมาตรฐาน หรื อสัญลักษณ์เพื่อรับรองคุณภาพ
สิ นค้าเกษตร (Product Certification Marks)

ทิศทางที่ 5
โครงการวิจยั และพัฒนาองค์การ
เพื่อมุ่งไปสู่ ธุ รกิจใหม่
Behind the Meter
Research Phase

มุ่งวิจยั เทคโนโลยีสาคัญ
เพื่อรองรับการปรับตัวเข้า
ไปสู่ การดาเนินธุ รกิจหลัง
มิเตอร์

Smart gird
EV & Charging

Battery

DG

Energy Platform

Commercial Micro grid /
Smart grid
การดาเนินการธุ รกิจหลังมิเตอร์ เพื่อ
ให้บริ การด้านพลังงาน ด้วยระบบไฟฟ้า
อัจฉริ ยะ เพื่อให้เกิดความมัน่ คงของ
ระบบไฟฟ้าในภาพรวม

Load Aggregator
การให้บริ การ ผูร้ วบรวมการลดการใช้
ไฟฟ้า เพื่อให้ระบบสามารถประหยัด
การลงทุนหรื อลดความเสี่ ยงที่จะเกิดจาก
ไฟฟดับจากการไม่สามารถจัดหาไฟฟ้า
ได้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงความ
ต้องการสู งสุ ด

B. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
Designed by freepik.com

Research & Innovation Infrastructure
•

Research
Institutions ตั้งสถาบันวิจยั สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม

แบบครบวงจร รวมทั้งให้คาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้ได้ผลเพื่อ
สนับสนุนองค์การอย่างยัง่ ยืน

Test Laboratory จัดตั้งห้องทดสอบกลาง พร้อมเครื่ องมือที่จาเป็ น เพื่อทดสอบแนวความคิดที่ได้

รวมถึงรองรับบุคลากรด้านวิจยั และนวัตกรรม
•

Innovation
Co-Working Space & Innovation Accelerator and Incubation

จัดสรรพื้นที่เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงให้ความรู ้บุคลากรผ่านการบ่มเพาะธุ รกิจ
นวัตกรรม

R&I In-House Process
R&I Knowledge Transfer Procession

สร้างแนวทางถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานวิจยั
และนวัตกรรม
Sandbox Funding เพื่อลดข้อจากัด เพิ่มความ

คล่องตัวในการดาเนินงานนวัตกรรม

Incentive ระบบรางวัลและชมเชย

ทั้งนวัตกรและหน่วยงานต้นสังกัด
R&I Management มีระบบเพื่อบริ หาร

จัดการงานวิจยั และนวัตกรรม ทั้งงบประมาณ
กระบวนการวิจยั ทรัพย์สินทางปัญญาและมูล
ค่าที่เกิดขึ้น

R&I Network
พัฒนาเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย นักวิจยั ภายในและนอก กฟผ. สถาบันการศึกษาต่างๆ
พร้อมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจยั และ ผูใ้ ช้ประโยชน์

B. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนากระบวนการ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงาน
ไปสู่การขยายผลและต่อยอดเชิงพาณิชย์
Hackathon

Super Cool Ideal Contest

Idea

Idea
Idea

Test / Incubation /
Booth camp /R&D

New

Productivity

Innovation

Competitive

Business Model

Standard

Supply
Chain

Branding

Startup / Spin off

IP management

Holding Company

Venture Capital

