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สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย�เทคโนโลยีพลังงานแห�งชาติ 1

 จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศที่มีแนวโน้มของความเสื่อมโทรมลง        

ท�าให้การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เว้น

แม้แต่ในประเทศไทย พลังงานนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และ      

เป็นที่ทราบกันดีว่า แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพ่ือด�าเนินชีวิตนั้นมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

แหล่งพลังงานเดิมมีแนวโน้มท่ีลดลง ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงเริ่มค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดแทน เพื่อรองรับ            

ความต้องการและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศของตน จากแนวโน้มดังกล่าว จึงมีความจ�าเป็น            

ที่จะต้องศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ก�าลังเกิดขึ้น

 ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ท�าการจัดท�าสมุดปกขาว           

การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติขึ้น เพื่อศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์ด้านพลังงาน

ของโลก การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ ความเชื่อมโยงของแผนงานด้านพลังงาน

ต่าง ๆ ของไทย การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยงานวิจัยในไทย รวมถึงแผนงานการวิจัยและพัฒนา             

ด้านพลังงานของ สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อน�าไปใช้จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

ต่อทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน อีกท้ังเพ่ือน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน     

แห่งชาติ ส�าหรับข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เอกสาร รายงาน และข้อมูลของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลโดยสรุปของ     

สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติมีดังนี้

 สถานการณ์ด้านพลังงานโลกก�าลังมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ด้วยความต้องการใช้พลังงาน

ทัว่โลกมแีนวโน้มสงูขึน้ เพือ่น�าไปพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศก�าลังพฒันา 

แหล่งพลังงานขั้นต้นส่วนใหญ่น�ามาจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติที่ล้วนใช้แล้วหมดไป              

จึงเกิดความกังวลต่อความมั่นคงทางพลังงาน และยังเป็นปัจจัยส�าคัญของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่          

ช้ันบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ               

ภมิูอากาศ (Climate Change) จากการคาดการณ์การใช้พลงังานของโลก ในช่วงปี 2015 – 2040 (พ.ศ. 2558 – 2583) 

โดย ส�านักบริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา (U.S. Energy Information Administration: EIA) พบว่า 

ภาคอตุสาหกรรมจะมสีดัส่วนการใช้พลงังานมากกว่าคร่ึงหนึง่ เมือ่เปรียบเทียบกบัภาคขนส่ง และภาคอาคาร และความ

ต้องการใช้พลังงานในภาพรวมมาจากปิโตรเลียม และก๊าชธรรมชาติ ขณะท่ีถ่านหินมีแนวโน้มความต้องการใช้ลดลง 

ส�าหรบัพลงังานหมนุเวยีน และนวิเคลยีร์มแีนวโน้มการใช้งานทีเ่ตบิโตสงู แต่ยงัคงเป็นรองความต้องการใช้แหล่งพลงังาน

ดั้งเดิม

 อย่างไรก็ตาม ความตกลงปารสีท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีแสดงถงึเจตจ�านงลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

และลดระดบัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกเฉลีย่ไม่เกนิ 2 องศาเซลเซยีสเมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนปฏวิตัอุิตสาหกรรม 

รวมถงึการพฒันากลไกการสนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว ได้ถกูน�าไปเป็นเป้าหมายในเชงินโยบายและการด�าเนนิ

งานในองค์กรหลายระดับ เช่น ทบวงการพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy 

บทสรุปผู้บริหาร
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Agency: IRENA) และสหภาพยุโรป เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในระดับโลก และระดับภูมิภาคตามประเภทภารกิจของ

หน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของทั้งสององค์กรที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การใช้พลังงานหมุนเวียน และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน อันเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลด

ระดบัการเพ่ิมขึน้ของอุณหภูมโิลก ตลอดจนสร้างความยัง่ยนืด้านพลังงาน นอกจากน้ัน การด�าเนนิการของสหภาพยโุรป 

ยังให้ความส�าคัญต่อการจัดการพลังงานของภูมิภาค โดยมุ่งสู่การเป็นสหภาพพลังงาน ที่มีเป้าหมายการเชื่อมโยงด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน และมตีลาดพลงังานเป็นหนึง่เดยีวกนั ผลักดันให้เกดิการแข่งขนัด้านพลังงานหมุนเวยีนอย่างเสรีเพือ่

ให้มีต้นทุนต�่าลง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอก รวมถึงส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปล่ียนระบบพลังงานสู่การเป็นเศรษฐกิจท่ีเป็นกลาง             

ทางคาร์บอนในระยะยาว  

ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานในต่างประเทศนั้น ลักษณะของหน่วยงานวิจัยมีทั้งหน่วยงาน           

ขนาดใหญ่ที่มีศูนย์หรือหน่วยงานภายใต้หลายหน่วยงาน และหน่วยวิจัยท่ีอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย                

ซึ่งหน่วยงานวิจัยด้านพลังงานขนาดใหญ่นั้นจะมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ 

เพือ่สนบัสนนุการท�าวิจัยเป็นจ�านวนมาก อกีท้ังยงัได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจากหลากหลายแหล่ง ทัง้งบประมาณ

จากรัฐบาลร่วมกับรายได้จากการรับจ้างวิจัย งบประมาณจากกระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง         

และค่าบ�ารุงสมาชิกและจ�าหน่ายรายงานตีพิมพ์ ส่วนหน่วยวิจัยที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นไม่พบ           

แหล่งที่มาของงบประมาณที่ชัดเจน ส�าหรับประเด็นการวิจัยและพัฒนาที่หน่วยงานวิจัยด้านพลังงานในต่างประเทศ       

ให้ความสนใจนั้น ประกอบไปด้วย 1) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงาน          

แสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานสะอาดทางทะเล 2) กริดและไมโครกริด (Grid 

and Microgrid) เน้นศึกษาในเรื่องการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับสมาร์ทกริด (Grid Modernization) การรวมกัน

ของพลังงานหมุนเวียนและไมโครกริด (Renewables Integration and Microgrids) และ Multi Energy Systems 

and Grids และ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นในเรื่องการดักจับและการจัดเก็บ                 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Capture and Storage) และ Renewable and Low Carbon Generation 

นอกจากนี้ เรื่องของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) การขนส่งที่ไม่ปล่อยมลพิษ (Zero Emission Transport)          

เทคโนโลยีอาคารอจัฉรยิะและยัง่ยนื (Smart and Sustainable Building Technologies) เซลล์เชือ้เพลงิ (Fuel Cells) 

และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ก็เป็นประเด็นท่ีหน่วยวิจัยด้านพลังงานในต่างประเทศ                   

ให้ความสนใจ

เม่ือกลับมาพิจารณาในส่วนของประเทศไทยกับการให้ความส�าคัญเรื่องพลังงานพบว่า ไทยให้ความส�าคัญ         

กับการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยได้ก�าหนดให้เร่ืองของพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ซ่ึงกรอบการพฒันาทีไ่ด้ก�าหนดไว้นัน้มุง่เน้นในเรือ่งการพัฒนาเพือ่เพิม่สดัส่วน

และศักยภาพการผลิตและใช้พลังงานทดแทน1 และพลังงานทางเลือก การน�าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้         

ในการผลติพลังงาน สร้างความเชือ่มโยงในทุกภาคส่วน เพือ่สร้างความมัน่คงของระบบพลงังานโดยพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการทั้งระบบด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงาน

1 พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้แทนน�า้มันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลือง และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy)
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ทางเลือก การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงสนับสนุนทางด้านการเงินและบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาคาร

อัจฉริยะ และการให้ความรู้ สร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้น�าเอากรอบการพัฒนาตามแนวทางของ

ยทุธศาสตร์ชาตดิงักล่าวมาใช้ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาในระยะยาวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ียทุธศาสตร์ชาติ

ได้ก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม จากการทีแ่ผนปฏรูิปประเทศด้านพลังงานได้ก�าหนดให้มกีารปรับปรุงแผนต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

กับพลังงาน ท�าให้ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพลังงาน               

ขึ้นใหม่ โดยเป็นการบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนเข้าด้วยกัน อันประกอบด้วย แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า                 

ของประเทศไทย (PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)             

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนบริหารจัดการน�้ามันเช้ือเพลิง ซ่ึงแนวทางการพัฒนาโดยสรุปจากแผนงาน

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องน้ันพบว่า ไทยให้ความส�าคญักบัเรือ่งการสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานเป็นอย่างมาก โดยแนวทาง

การพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วย 1) การจัดหาแหล่งพลังงาน 2) การกระจายชนิดของ

เช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงาน 3) การจัดหาวัตถุดิบ เพิ่มศักยภาพและสัดส่วนในการผลิต รวมถึงส่งเสริมให้ใช้

พลงังานจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 4) การลงทนุและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานเพือ่รองรบั

การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า            

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5) การวิจัยและ

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบกัก

เก็บพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ส่งเสริมให้มีการออกแบบ

อาคารอัจฉริยะ ก�าหนดมาตรฐานของอาคาร สนับสนุนเงินทุน และบังคับใช้กฎหมายทางด้านอาคารที่เกี่ยวข้อง และ 

7) การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การประหยัดพลังงาน และการสร้างจิตส�านึกเพื่อให้ 

ผู้ใช้รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ถึงแม้ไทยจะให้ความส�าคัญในเรื่องพลังงาน และมีการก�าหนดกรอบการพัฒนาไว้ในแผนงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง แต่การท�าวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย หรือมิเช่นนั้นก็เป็นหน่วย

วิจัยภายใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยประเด็นการวิจัยและ

พฒันาทีห่น่วยวจิยัต่าง ๆ  ของไทยให้ความสนใจนัน้ประกอบด้วย 1) พลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) ประเดน็

วิจัยที่มุ่งเน้นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) โดยเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับ

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าส�าหรับใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และการวิจัยเพื่อค้นหาวัตถุดิบอื่น ๆ มาใช้

ในการผลิตพลังงาน เช่น พืชพลังงาน วัตถุดิบต้นทุนต�่า และของเสียหรือของเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือนและภาค

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีหัวข้ออื่น ๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียน 2) เทคโนโลยี              

การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุส�าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน ชนิดของแหล่ง         

กกัเกบ็พลงังาน โดยเฉพาะเรือ่งเครือ่งชาร์จไฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้ากเ็ป็นประเดน็หนึง่ทีห่น่วยวจิยัไทยให้ความสนใจ  

และ 3) การบริหารจัดการพลังงาน (Business & Management) ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การลดใช้

พลังงาน และการเพิม่ประสทิธภิาพของพลงังาน อย่างไรกต็าม ยงัมกีารวจิยัเกีย่วกับพลงังานทีไ่ม่ได้กล่าวในข้างต้น เช่น 

พลังงานลม สมาร์ทกริด และระบบไมโครกริด ซ่ึงเป็นประเด็นวิจัยด้านพลังงานที่ต่างประเทศก�าลังให้ความสนใจนั้น 

กลับไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยวิจัยในไทยมากเท่าที่ควร 
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	 ในส่วนของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	หรือ	สวทช.	ซึ่งเป็นหน่วยงำนวิจัยของไทย	

และท�ำกำรวจิยัและพัฒนำในหลำกหลำยประเดน็	โดยในแผนกลยทุธ์	สวทช.	พ.ศ.	2562	–	2566		ได้ก�ำหนดให้พลงังำน

เป็นหนึ่งในเสำหลัก	 (Pillar)	ของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยี								

เป้ำหมำย	(Technology	Development	Groups	หรือ	TDGs)	อีกทั้งยังก�ำหนดให้พลังงำนเป็นหนึ่งใน	10	TDGs	โดย

ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนนิกำรและเป้ำหมำยเพือ่ให้งำนวจัิยสำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำพลังงำนท่ียัง่ยืน	รวมถงึสร้ำงควำม

ร่วมมืองำนวิจัยด้ำนพลังงำนทั้งกับภำครัฐและภำคเอกชน	 ซ่ึงเทคโนโลยีที่	สวทช.	 ให้ควำมส�ำคัญเพ่ือตอบโจทย์กำร

พัฒนำดังกล่ำวนั้น	ได้แก่	ระบบกักเก็บพลังงำนประสิทธิภำพสูง	กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล	และ

ระบบผลติและจดักำรพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ประสทิธภิำพสงู	โดยงำนวจัิยและพฒันำด้ำนพลงังำนที	่สวทช.	วำงกรอบ

ไว้นัน้ประกอบไปด้วย	4	หวัข้อหลัก	ๆ 	คอื	พลงังำนทดแทน	เทคโนโลยเีพ่ิมประสทิธิภำพพลงังำน	ระบบกกัเกบ็พลงังำน	

และวัสดุส�ำหรับพลังงำน	ซึ่งนอกจำกกรอบกำรวิจัยและพัฒนำดังกล่ำว	สวทช.	ในฐำนะหน่วยงำนวิจัยของประเทศก็มี

กำรท�ำวิจยัและพฒันำด้ำนพลังงำนมำอย่ำงต่อเนือ่งนับตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนัมำกกว่ำ	500	โครงกำร	โดยด�ำเนนิกำร

ผ่ำนทำงศูนย์แห่งชำติทั้ง	4	ศูนย์	 โดยโครงกำรวิจัยดังกล่ำวนั้นมีทั้งโครงกำรที่ด�ำเนินกำรเอง	ร่วมวิจัยกับหน่วยงำน

ภำยนอก	และได้รบัทนุสนบัสนนุจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่กลุม่งำนวจิยันัน้มด้ีวยกนัหลำกหลำยเรือ่ง	พลงังำนทดแทน	

ระบบกักเก็บพลังงำน	กำรเพิ่มประสิทธิภำพทรัพยำกรและพลังงำน	กำรจัดกำรของเสียจำกภำคกำรผลิต	วัสดุส�ำหรับ

พลงังำน	เทคโนโลยกีำรประหยดัพลงังำน	กำรจดักำรระบบพลงังำนด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ	(ICT)	และอืน่	ๆ 	นอกจำก

กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพลังงำนดังกล่ำว	สวทช.	ยังมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพลังงำนใน

หลำกหลำยส่วน	เช่น	ศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์	(Electrical	and	Electronic	Products	Testing	

Center:	PTEC)	ที่ปัจจุบันมีกำรให้บริกำรทดสอบควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพพลังงำนของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม	

ส�ำหรับยำนยนต์์ไฟฟ้ำ	และศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ	สวทช.	(NSTDA	Characterization	and	Testing	Service	

Center:	NCTC)	ที่มีกำรให้บริกำรเครื่องมือวิเครำะห์ทดสอบในด้ำนต่ำง	ๆ

	 จำกกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่ำง	ๆ	ดังกล่ำวข้ำงต้น	พบ	2	ประเด็นส�ำคัญที่มีควำมสอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันคือ	 เรื่องของกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน	และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพพลังงำน	 ซ่ึงนับว่ำ											

เป็นประเดน็ทีต่่ำงประเทศและรฐับำลไทยให้ควำมส�ำคญัและก�ำหนดแนวทำงพฒันำเพือ่ให้สอดรบักบัประเดน็ดงักล่ำว	

ดังนั้นในกำรจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพลังงำนในครั้งนี้	 จึงเสนอกลไก																	

กำรปรบัปรงุใน	2	ส่วนคอื	คอื	ด้ำนกลไกภำครฐั	และด้ำนทศิทำงกำรวจัิยและพัฒนำด้ำนพลังงำนของไทย	โดยข้อเสนอ

ด้ำนกลไกภำครัฐ	 เสนอให้รัฐบำลประกำศเป้ำหมำยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรเป็นแนวทำง																						

ในยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปีข้ึนเป็นวำระแห่งชำติ	 โดยครอบคลุมสำขำท่ีมีกำรใช้พลังงำนในปริมำณสูง	อันประกอบด้วย	

ภำคขนส่ง	ภำคอำคำร	(รวมท่ีพกัอำศัยและส�ำนกังำน)	และภำคอตุสำหกรรม	พร้อมทัง้จดัสรรเงนิทนุวิจยัทีส่อดคล้องกบั

เป้ำหมำยพลังงำนของประเทศ	และก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในกำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำน

ทดแทนในระบบกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ	 ในส่วนของภำคประชำชนควรให้ควำมรู้เร่ืองพลังงำนทดแทน	และสร้ำงควำม

ตระหนกัให้ประชำชนประหยดัพลงังำน	และใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	โดยก�ำหนดแนวกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม	

นอกจำกน้ี	 เสนอให้รัฐบำลพัฒนำแพลตฟอร์มกลำงเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงข้อมูล	และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล								

ด้ำนพลังงำนของประเทศ	โดยครอบคลุมข้อมูลกำรให้ทุน	กำรวิจัยและพัฒนำ	และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำหรับกำรวิจัย

และพัฒนำด้ำนพลังงำน	

ในส่วนของทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพลังงำน	 เสนอให้มีกำรจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงำนแห่งชำต	ิ												

ซึ่งด�ำเนินกำรและใช้พื้นที่ภำยใน	สวทช.	 เนื่องจำก	สวทช.	มีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรวิจัย									
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และพัฒนำ	 เช่น	ศูนย์วิเครำะห์ทดสอบ	ห้องปฏิบัติกำร	และบุคลำกร	 โดยกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ฯ	ดังกล่ำวนั้น													

เสนอให้มกีำรจดัตัง้หน่วยย่อยท่ีท�ำหน้ำท่ีแตกต่ำงกนั	คอื	1)	หน่วยวจิยัด้ำนพลังงำน	เน้นกำรวจิยั	พฒันำ	และนวตักรรม

ใน	4	ประเด็นหลักคือ	พลังงำนทดแทนและพลังงำนหมุนเวียน	 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน	ระบบกักเก็บ

พลงังำน	และกำรจดักำรระบบพลงังำนด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ซึง่เป็นประเดน็ท่ีสอดรบักบัแนวโน้มและสถำนกำรณ์

พลังงำนของโลก	รวมถึงยุทธศำสตร์ชำติ	20	ปี	และแผนงำนด้ำนพลังงำนต่ำง	ๆ	ของไทย	นอกจำกนี้ยังเสนอให้ศึกษำ	

วิจัย	และจัดท�ำแผนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรซำก	(แบตเตอรี่)	หลังใช้งำนควบคู่ไปด้วย	เพื่อรองรับปัญหำขยะและ

กำรจัดกำรซำกท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต	2)	หน่วยควำมร่วมมือ มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน	เช่น	

สถำบนักำรศกึษำ	หน่วยงำนวจิยัในประเทศ	และต่ำงประเทศด้ำนกำรวจัิยและพัฒนำ	เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ควำมรู	้และ

เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยด้ำนพลังงำนใหม่ที่อยู่ในควำมสนใจของโลก	รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ															

แก่หน่วยงำนที่สนใจ	3)	หน่วยถ่ำยทอดเทคโนโลยี ท�ำหน้ำที่พัฒนำกลไกควำมร่วมมือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำน

สู่กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม	เช่น	กำรส่งเสริมกำรร่วมลงทุน	3	ฝ่ำย	(รัฐ	เอกชน	และสถำบันวิจัย)	และสร้ำงกำรยอมรับ	

และส่งเสรมิกำรน�ำไปใช้ในระดับชมุชนและท้องถิน่	และ	4)	ศนูย์เรยีนรู ้มบีทบำทในกำรจัดท�ำแหล่งเรียนรู้เพือ่น�ำเสนอ

โครงกำรสำธิตกำรใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนในสำขำเป้ำหมำย	และสร้ำงประสบกำรณ์	สร้ำงกำรยอมรับ

เทคโนโลยีใหม่ให้แก่หน่วยงำน	และประชำชนที่สนใจ
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
 พลงังานนบัได้ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัปัจจยัหนึง่ในการด�ารงชวีติของมนษุย์ หรอืเป็นจดุเริม่ต้นของห่วงโซ่การผลติ
ในทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พลังงาน
ความร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหรือใช้ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ
ด�ารงชีพหรือเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าและบริการ และน�้ามันเพื่อใช้ในการขนส่ง                
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานนั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรและ
คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ ส่งผลให้เมืองมกีารขยายออกไปอย่างรวดเรว็ โดยมกีารคาดการณ์ว่า2 ในปี 2050 โลกจะมปีระชากร
เพิม่ข้ึนถงึ 9 พนัล้านคน ส่งผลให้การใช้ทรพัยากรและแหล่งพลงังานเพือ่อ�านวยความสะดวก และตอบสนองการใช้ชวีติ
ที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่ล�้าสมัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจาก
น�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ หรือเรียกโดยรวมว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานท่ีใช้แล้ว           
หมดไป หรอืทีเ่ราเรยีกว่าพลงังานสิน้เปลอืง อกีท้ังพลงังานจากแหล่งดังกล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศของโลกจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้ ท�าให้ทั่วโลกเริ่มค้นหา       
แหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เข้ามาทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองที่ก�าลังลดปริมาณลง และช่วยลดผลกระทบที่มีต่อ       
สภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้เกิดการใช้พลังงาน          
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจ โดยน�้ามันส�าเร็จรูป และไฟฟ้า เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายที่ไทยมีการใช้มากที่สุด อีกทั้งความต้องการใช้
พลังงานของไทยนั้นก็เติบโตขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคขนส่ง และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่มี
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมากกว่าสาขาอื่น ๆ ถึงแม้ในปัจจุบันไทยจะมีการน�าพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงาน              
แสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวภาพมาปรับใช้บ้างแล้ว แต่ก็มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 15.2 ของการ
ใช้พลังงานข้ันสุดท้ายท้ังหมด3 ด้วยเหตุน้ี ไทยจึงมีความพยายามท่ีจะยกระดับประสิทธิภาพของพลังงาน ด้วยแนวคิด
พลังงาน 4.0 โดยในเชิงนโยบายน้ันได้ท�าการยกระดับด้วยการน�าเอาระบบ ICT มาเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของพลังงาน 
เพือ่ให้เกดินวตักรรมการประดษิฐ์ หรอืทีเ่รยีกว่า พลงังานฐานนวตักรรม และการผลติไฟฟ้าทีผ่สมผสานระหว่างพลงังาน
ธรรมชาติและพลังงานชีวภาพ หรือท่ีเรียกว่า พลังงานฐานเกษตร ตามท่ีส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายพลงังานฐานนวตักรรม “Energy 4.0”4 นอกจากนี ้ในภาพรวมการปฏริปูด้านพลงังาน (Energy 
Reform พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านเทคโนโลย ีนวตักรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน ยงัได้มกีารส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยแีละ

2 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด. พลังงานในอนาคต. วันที่ค้นข้อมูล 30 เมษายน 2562, จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ากัด เว็บไซต์: https://www.shell.co.th/th_th/energy-and-innovation/the-energy-future.html

3 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน. (2561). สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย เดอืนมกราคม-
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. วันท่ีค้นข้อมูล 1 พฤษภาคม 2562, จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน เว็บไซต์: https://www.dede.go.th/download/stat62/1_sit_Nov_61.pdf

4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. (2560). “พอเพียง” ยุค 4.0 อนาคตพลังงานไทย. วันที่ค้นข้อมูล 20 มิถุนายน 2562, จาก ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน เวบ็ไซต์: http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11967-news-
energy210260-1

บทน�า
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นวตักรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานของประเทศ เพือ่ให้การผลติและการใช้พลงังาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพสงูสดุ5 เช่นเดยีวกับแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 
(AEDP2015) ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาความสามารถในการผลิต และบริหาร
จัดการวตัถดุบิ โดยได้ก�าหนดให้เป็นเป้าประสงค์ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1 การเตรยีมความพร้อมด้านวตัถดุบิและเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน6

 ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ท�าการศึกษาถึงแนวโน้มและ
สถานการณ์พลงังานของโลก การวจิยัและพฒันาด้านพลงังานของหน่วยวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึแผน
พลังงานต่าง ๆ  ของไทย ร่วมกับกรอบการวิจยัและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. เพือ่ให้ทราบถงึทศิทางและแนวโน้ม
ทางด้านพลังงานที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ควบคู่กับการวิจัยด้านพลังงานของไทยเมื่อเทียบกับการวิจัยและพัฒนา
ด้านพลงังานโลก เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทศิทางการวจัิยและพัฒนาด้านพลังงาน
ของประเทศ และเป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศกึษาแนวโน้มและสถานการณ์พลงังานของโลก รวมถงึประเด็นและหวัข้อการวิจยัและพฒันาด้านพลงังาน 

ของหน่วยวิจัยด้านพลังงานในไทย และต่างประเทศ
2. ศึกษาความเชื่อมโยงของแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาและรวบรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. 
4. จดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อทศิทางการวจัิยและพฒันาด้านพลงังาน เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบ

การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

วิธีการศึกษา
การศกึษาเชงินโยบายการจัดตัง้ศนูย์เทคโนโลยพีลังงานแห่งชาติคร้ังนีใ้ช้วธิกีารศกึษาจากแหล่งข้อมลูทตุยิภมิู 

(Secondary Data) เป็นหลัก โดยท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน และข้อมูลของหน่วยวิจัยด้าน
พลงังานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ทราบถงึทิศทางและสถานการณ์พลังงานของโลก นโยบายด้านพลังงานของไทย รวม
ถงึการท�าวจัิยและพฒันาของหน่วยวจิยัด้านพลงังานต่าง ๆ  และกรอบการวจิยัและพฒันาด้านพลงังานของ สวทช. เพือ่
น�ามาใช้ประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะต่อทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทศิทางการวิจยัและพฒันาด้านพลงังานของประเทศ เพือ่ใช้ประกอบการจดัต้ัง

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

5 กระทรวงพลงังาน. ภาพรวมการปฏริปูประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเดน็. วนัทีค้่นข้อมลู 10 พฤษภาคม 2562, จาก กระทรวง
พลังงาน เว็บไซต์: https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/08/booklet_energy-reform-2018-MOEN-
small.pdf

6   กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579. วันที่ค้นข้อมูล 19 มิถุนายน 
2562, จาก ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://www.eppo.go.th/index.php/th/
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 สถานการณ์ด้านพลังงานโลกก�าลังมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ด้วยความต้องการใช้พลังงานทั่วโลก          

มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อน�าไปพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา              

ด้วยแหล่งพลงังานข้ันต้น (Primary Energy) ท่ีใช้ในปัจจบุนัมาจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ ถ่านหนิ ปิโตรเลยีม และก๊าซธรรมชาติ 

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งล้วนเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป (Nonrenewable Energy Resources)             

ท�าให้เกิดความกังวลต่อความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และในอีกมุมหนึ่ง      

การใช้เชือ้เพลิงจากแหลง่พลงังานขั้นต้นดงักล่าว เปน็ปจัจัยส�าคญัของการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 

อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประชาคมโลกจึงมีความพยายามลดสภาพปัญหาที่ก�าลัง                

จะเกิดขึ้น ด้วยการเปลี่ยนระบบ (Transformation) จากการพึ่งพิงแหล่งพลังงานขั้นต้นแบบเดิมสู่การใช้พลังงาน

หมุนเวียน (Renewable Energy) ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)        

เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า (Low-carbon Society) และการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) 

สถานการณ์การใช้พลังงานโลก
 ส�านักบริหารสารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา (U.S. Energy Information Administration: EIA)            

ได้คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของโลก7 ในช่วงปี 2015 – 2040 (พ.ศ. 2558 – 2583) ภายใต้สถานการณ์อ้างอิง 

(Reference Case)8 หรือรูปแบบปกติในปัจจุบัน พบว่าทั่วโลกมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28               

โดยเพิ่มขึ้นจาก 575 พันล้านล้านบีทียู (British Thermal Unit: BTU) ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็น 736                      

พนัล้านล้านบทียี ูในปี 2040 (พ.ศ. 2583) โดยท่ีความต้องการใช้พลังงานสูงสุดนัน้อยูใ่นประเทศนอกกลุ่มสมาชกิองค์กร

เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: 

OECD) หรือกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่ง EIA คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 41          

อนัเป็นผลจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศดังกล่าว ส่งผลให้จ�านวนประชากรเพ่ิมมากขึน้ ความต้องการ

ใช้พลังงานและการค้นหาแหล่งวัตถุดิบจึงเพิ่มข้ึนตามไปด้วย ในขณะท่ีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ

ในกลุ่ม OECD นั้นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น

7 U.S. Energy Information Administration. (2017). International Energy Outlook 2017. Retrieved March 19, 2019, 
from U.S. Energy Information Administration Website: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf

8 สถานการณ์อ้างอิงประเมินจากการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ต้ังอยู่บนแนวโน้มในปัจจุบัน และการประเมินภาวะเศรษฐกิจและขนาด
ประชากรจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

บทที่ 1 
แนวโน้ม และสถานการณ์พลังงานโลก

บทที่ 1 บทที่ 1 
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 เม่ือพิจารณาเฉพาะประเทศนอกกลุ่ม OECD ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานสูง                

โดยจ�าแนกรายภูมิภาค ในระหว่างปี 2015 – 2040 (พ.ศ. 2558 – 2583) พบว่า ประเทศนอกกลุ่ม OECD 

ในเอเชยีมสีดัส่วนของความต้องการใช้พลงังานมากกว่าครึง่หนึง่ของความต้องการรวม และยงัมคีวามต้องการใช้พลงังาน

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51 ในขณะท่ีแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้น คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 51 และ 45 ตามล�าดับ ด้วยปัจจัยในเรื่องของการเติบโตของประชากร และการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศ

ท่ีเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามยงัมสีดัส่วนของความต้องการใช้พลังงานเป็นรองเอเชยีค่อนข้างมาก ส่วนกลุ่มประเทศทีค่าดว่า

จะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มประเทศยุโรปและยูเรเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียง    

ร้อยละ 2 เท่านั้น

ภาพที่	1.1	แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลก

ที่มา: U.S. Energy Information Administration

ภาพที่	1.2	แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศนอกกลุ่ม	OECD

ที่มา: U.S. Energy Information Administration

สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแห่งชาติ
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ตามไปด้วย ในขณะที่แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศในกลุ่ม OECD นั้นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 

เท่าน้ัน

ภาพท่ี 1.1 แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลก

ท่ีมา: U.S. Energy Information Administration

เมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศนอกกลุ่ม OECD ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานสูง

โดยจำแนกรายภูมิภาค ในระหว่างปี 2015 – 2040 (พ.ศ. 2558 – 2583) พบว่า ประเทศนอกกลุ่ม OECD 

ในเอเชียมีสัดส่วนของความต้องการใช้พลังงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการรวม และยังมีความต้องการ

ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51 ในขณะท่ีแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้น คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการ

ใช้พลังงานเพิ ่มขึ ้นถึงร้อยละ 51 และ 45 ตามลำดับ ด้วยปัจจัยในเรื ่องของการเติบโตของประชากร

และการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีสัดส่วนของความต้องการใช้พลังงานเป็นรอง

เอเชียค่อนข้างมาก ส่วนกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานน้อยที่สุดคือ กลุ่มประเทศ

ยุโรปและยูเรเซีย ซ่ึงคาดว่าจะมีอัตราเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2 เท่าน้ัน

Global 
28% 

41% 

9% 
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	 โดยในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคผู้ใช้ปลายทางที่มีความต้องการใช้พลังงานมากที่สุด 

หรือคิดเป็นสัดส่วนความต้องการมากกว่าร้อยละ 50 และมีอัตราการเติบโตของการใช้ร้อยละ 18 คาดว่าในปี 2040 

(พ.ศ. 2583) การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีถึง 280 พันล้านล้านบีทียู ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วน

การใช้พลังงานสูงท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีคาดการณ์ แต่ก็มีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปีเท่านั้น ขณะที่ภาคอาคารและ

ภาคขนส่งกลับมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีท่ีร้อยละ 1.1 และ 

1.0 ตามล�าดับ 

 ภาพที่	1.3	การบริโภคพลังงานของโลก	จ�าแนกตามภาคผู้ใช้ปลายทาง

ที่มา: U.S. Energy Information Administration

ภายใต้ Reference Case คาดว่า พลังงานหมุนเวียน และพลังงานนิวเคลียร์จะมีอัตราการเติบโต 

ตามความต้องการใช้งานที่ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวอื่นยังคงเป็นแหล่งพลังงาน 

ที่มีความต้องการใช้มากที่สุดตลอดช่วงเวลาคาดการณ์ แต่ก็มีแนวโน้มสัดส่วนการใช้ที่ลดลง ตามความต้องการใช้เพื่อ

ผลติไฟฟ้า ขณะทีก๊่าซธรรมชาตมิคีวามต้องการใช้งานเพ่ิมขึน้และจะมคีวามต้องการสูงกว่าถ่านหนิในระยะท้าย ๆ  ของ

การคาดการณ์จากเดิมที่มีการใช้งานเป็นรองถ่านหินมาโดยตลอด เนื่องจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงพลังงาน

หมุนเวยีน และพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่ทดแทนถ่านหนิในการผลติไฟฟ้ามแีนวโน้มสูงขึน้ นอกจากนัน้ ตามการคาดการณ์

ของ EIA พบว่า การใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบไปด้วย น�า้ ลม แสงอาทิตย์ พลังความร้อนใต้พิภพ และอื่น ๆ 

เพื่อน�าไปผลิตไฟฟ้าในปี 2040 (พ.ศ. 2583) จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 31 โดยที่น�้าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ถูกน�า

ไปใช้สูงสุดถึงร้อยละ 539 ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

9 U.S. Energy Information Administration. (2561). EIA คาดปี 2040 โลกยังใช้พลังงานฟอสซิลและนิวเคลียร์ร้อยละ 83. วันที่
ค้นข้อมูล 19 มีนาคม 2562, จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เว็บไซต์: https://www.egat.co.th/index.
php?option=com_content&view=article&id=2334:eia-83&catid=49&Itemid=251
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 จากแนวโน้มการคาดการณ์การใช้พลังงานขั้นต้นของ EIA แสดงให้เห็นว่า เช้ือเพลิงฟอสซิลจะยังคงเป็น       

แหล่งพลงังานทีมี่ความต้องการใช้สงูสดุ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาทีม่คีวามต้องการใช้พลังงานเพ่ือพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น หากขาดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

พลังงานแล้ว การเติบโตของประเทศก�าลังพัฒนาจะยิ่งเป็นตัวเร่งการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ          

มากขึน้ และแหล่งพลงังานอาจจะขาดแคลนจนเกิดปัญหาความมัน่คงทางพลังงานได้ในระยะยาว ซ่ึงสถานการณ์เช่นนี้      

เป็นที่กังวลอย่างสูงในประชาคมโลกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนน�ามาสู่ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพ่ือลด

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และให้ประเทศภาคสีมาชกิปรบัปรงุนโยบายให้สอดคล้องกบัแนวทางภายใต้ความตกลง 

ดังนั้นผลของการจัดท�าความตกลงปารีสเป็นส่วนส�าคัญต่อทิศทางด้านพลังงานของประเทศและโลกในอนาคต

ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ด้วยความพยายามต่อสูก้บัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประชาคมโลก จงึเกดิความตกลงปารีส 

(Paris Agreement)10, 11 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในคราวการประชุมสมัยที่ 21 (COP21) ซึ่ง

จดัขึน้ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทีก่รงุปารสี โดยมส่ีวนทีใ่ห้ความส�าคญัคอื (1) การลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) (2) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)           

(3) การเงินเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) (4) กลไกการสร้าง

ความโปร่งใสในการแก้ปัญหา (Transparency) (5) กลไกการทบทวนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลก 

(Global Stockable) (6) กลไกอื่น ๆ  ได้แก่ การกักเก็บและการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sink) กลไกการสร้าง               

ภาพที่ 1.4 ความต้องการใช้พลังงานของโลก จ�าแนกตามแหล่งพลังงาน

ที่มา: U.S. Energy Information Administration

10 United Nations. (2015). Adoption of the Paris Agreement. Retrieved May 23, 2019, from United Nations Climate 
Change Website: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

11   ธรีชยั เกือ้เกต.ุ ความตกลงปารสี: โครงสร้างใหม่ทางกฎหมายในการจดัการกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ. วารสาร
รามค�าแหง ฉบับนิติศาสตร์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). 
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ความร่วมมือ (Cooperative Approach) การหลีกเลี่ยงและการจัดการการสูญเสีย (Loss and Damage) การพัฒนา

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Development and Transfer) การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity 

Building) การสร้างจิตส�านึกและการศึกษา (Awareness and Education) 

ทั้งน้ี ภายใต้ความตกลงปารีสแสดงถึงเจตจ�านงร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิก เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก อันมีเป้าหมายหลักระยะยาวในการควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียให้น้อยกว่า 2 องศา

เซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Pre-industrial Levels) และมุ่งจ�ากัด                            

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

โดยประเทศภาคีสมาชิกต้องจัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นความตกลงร่วม 

(Nationally Determined Contribution: NDC) ดังนั้นการปรับปรุงนโยบายใด ๆ ของแต่ละประเทศจึงจ�าเป็นต้อง

ค�านงึและสนบัสนนุความตกลง NDC ดงักล่าว โดยเนือ้หาของ NDC อาจประกอบด้วย การลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องจัดส่งทุก 5 ปี ตั้งแต่         

ปี 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป ในส่วนของไทย รัฐบาลไทยได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก        

ลงร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ผ่านการด�าเนินการในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน ขนส่ง และป่าไม้12

จากข้อก�าหนดในความตกลงปารีส ท�าให้ประเทศและองค์กรในระดับต่าง ๆ มีการจัดท�านโยบายและ

ยุทธศาสตร์ แผนท่ีน�าทาง หรือแผนงานขึ้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะองค์กรด้านพลังงาน 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลักในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นส่วนส�าคัญที่สามารถสะท้อนถึงแนวโน้ม

ด้านพลงังานของโลกในอนาคต โดยในการศกึษานีน้�าแผนทีน่�าทางการเปล่ียนผ่านรูปแบบพลังงานโลก 2035 (Global 

Energy Transformation 2035) โดยทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable 

Energy Agency: IRENA) นโยบายด้านพลงังาน และโปรแกรมวิจยั Horizon 2020 ของสหภาพยโุรป เพือ่เป็นตวัอย่าง

ของการชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มด้านพลังงานโลกในอนาคตในส่วนถัดไป

แผนท่ีน�ำทำงกำรเปล่ียนผ่ำนรปูแบบพลังงำนโลก 2035 โดยทบวงกำรพลังงำนหมุนเวยีน
ระหว่ำงประเทศ (IRENA)
 IRENA ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 (พ.ศ. 2552) มีสถานะเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ13 โดยเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามธรรมนญูของทบวงพลงังานหมนุเวยีนระหว่างประเทศ (Statute of the International Renewable 

Energy Agency) ณ เมืองบอนน์ สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ เปลี่ยนรูปแบบพลังงานเพื่อความ

ยั่งยืนในอนาคต และเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ทั้งด้านความร่วมมือ นโยบาย เทคโนโลยี ทรัพยากร และองค์ความรู้

ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ในปัจจุบันมีหน่วยงานตัวแทนจากรัฐบาล 160 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก        

รวมถึงกระทรวงพลังงานของไทย

12 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ. ความตกลงปารีส: ก้าวส�าคัญของการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ. วันที่ค้นข้อมูล 27 พฤษภาคม 2562, จาก กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เว็บไซต์: http://www.
mfa.go.th/thai_inter_org/th/services

13  สถานะนิติบุคคลระหว่างประเทศของ IRENA ให้มีความสามารถทางกฎหมายเท่าที่อาจจ�าเป็นในดินแดนของแต่ละประเทศสมาชิก
และตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ของ IRENA โดย
ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกตัดสินใจเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแยกต่างหาก ในส่วนของประเทศไทย ได้มี
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การยอมรับ
และการมีภูมิล�าเนาในประเทศไทยของ IRENA และให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศตามที่รัฐบาลไทยได้
ท�าความตกลงไว้
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การด�าเนินการภายใต้ H2020 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดทิศทางการวิจัยของสหภาพยุโรป ให้เป็นไปตาม

ยทุธศาสตร์ทีส่หภาพยโุรปได้ก�าหนดขึน้ โดยแบ่งกลุม่การให้ทนุออกเป็น 3 ด้านหลัก (3  Pillars) ขณะเดียวกนั ทศิทาง

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านพลังงานของสหภาพยุโรป สะท้อนได้จากการให้ทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม H2020 

ซึ่งมีหัวข้อหรือประเด็นการวิจัยทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละ Pillars ดังนี้ 

1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Excellent Science) ซ่ึงมุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Frontier) พัฒนาบุคลากรชั้นยอด การสร้างทีมวิจัยระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริม         

การใช้โครงการพื้นฐานการวิจัยร่วมกัน

 การให้ทนุวจิยัด้านพลงังานภายใต้ Pillar นีม้คีวามเด่นชดัด้านเทคโนโลยเีพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Technology) 

ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มประเด็นวิจัยด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในอนาคต (Future Emerging Technologies) ได้แก่ 

 โครงการ GOTSolar มีวัตถุประสงค์พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เทคโนโลยีใหม่ คือ Solid State 

Perovskite Solar Cells (PSCs) ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงและมีหลากหลายสี สามารถใช้งานได้

หลากหลายกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบด้ังเดิม นอกจากนั้น PSCs ยังมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

อายกุารใช้งานทีย่าวนาน เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และสามารถพฒันาเป็นแหล่งพลังงานทีย่ัง่ยนืได้

 โครงการ HELENIC-REF มเีป้าหมายเพ่ือสร้างวธิกีารท่ียัง่ยนืในการสลายตัวของน�า้ด้วยความร้อน 

(Water Thermolysis) ณ อุณหภูมิต�่ากว่า 300 องศาเซลเซียส และการผลิตพลังงานหรือ           

เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว

2. ส่งเสริมการขยายผลวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม (Industrial Leadership) เป็นการน�างานวิจัย       

และพัฒนา การสาธิต และการขยายผลทางเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมมีความสามารถที่สูงขึ้น 

และก้าวสู่การเป็นผู้น�าในตลาดโลก รวมไปถึงการสนับสนุนกลไกทางด้านการเงิน เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแก่ธุรกิจขนาดต่าง ๆ 

โดยขอบเขตด้านพลังงานเน้นการส่งเสริมความสามารถภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการด้านประสิทธิภาพ

พลงังาน โรงงานอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และอตุสาหกรรมท่ีมกีระบวนการผลิตอย่างยัง่ยนื ผ่านกลไกสัญญาร่วมลงทนุ 

(Contractual Public-Private Partnerships) ซึ่งการให้ทุนภายใต้ Pillar นี้มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนขอบเขต       

การวิจัยภายใต้ SET-Plan อันเป็นกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์            

ของสหภาพพลังงาน

3. ประเด็นท้าทายของสังคม (Societal Challenge) เป็นประเด็นที่ต้องมีการท�างานร่วมกันระหว่างสาขา        

มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสังคมและมนุษย์ หรือเป็นงานถ่ายทอดจากการวิจัยสู ่ตลาดที่เป็นสิ่งใหม่                    

ที่ยังต้องการการสนับสนุนทั้งในเชิงการทดสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการน�าออกสู่ตลาด ซึ่งพลังงานถือเป็นหนึ่งใน

สาขาหลักของด้านนี้

โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นความมั่นคง สะอาด และประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งมีประเด็นวิจัยท่ีสนับสนุน 

ได้แก่ ประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า และเมืองอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Cities and Smart 

Communities) ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์หรือสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้
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 การบรรลุเป้าหมายควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้น IRENA ให้ความสำาคัญต่อประเด็นประสิทธิภาพ

พลงังาน (Energy Efficiency) และพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) อนัเป็นวถิขีองการเปล่ียนสู่การใช้พลงังาน

รปูแบบใหม่ ซึง่เป็นหนทางทีด่ทีีส่ดุในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ถงึร้อยละ 94 โดยเฉพาะการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในสาขาผลิตไฟฟ้า ขนส่ง และอุตสาหกรรม 

โดยหากดำาเนินการเพื่อสู่เป้าหมายระดับ REmap Case ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนพลังงาน

หมุนเวียนในอุปทานพลังงานขั้นต้นรวม (Total Primary Energy Supply: TPES) ให้สูงขึ้นจากร้อยละ 15 ในปี 2015 

(พ.ศ. 2558) ขึ้นเป็นร้อยละ 66 ของการใช้พลังงานในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ด้วยการเพิ่มอุปทานพลังงานหมุนเวียนที่

หลากหลายขึ้น จึงทำาให้สัดส่วนพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของอุปทานพลังงานหมุนเวียน          

โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และพลังงานลม (Wind Power) ให้สูงขึ้น ซึ่งจากความสัมพันธ์

ระหว่างการใช้พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพพลังงาน ตามการดำาเนินการภายใต้ REmap Case จะทำาให้           

ภาพรวมของอุปทานพลังงานขั้นต้นรวมในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ลดตำ่ากว่าในปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ขณะเดียวกนั IRENA ชีว่้าควรมกีารปรบัปรงุความเข้มข้นการใช้พลงังาน (Energy Intensity Improvement) 

ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนรายสาขา เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในการบริโภค

พลังงานขั้นสุดท้าย (Total Final Energy Consumption: TFEC) จากร้อยละ 18 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็น          

ร้อยละ 65 ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ดังนั้น การสร้างกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานจึงมีความสำาคัญ           

อย่างยิ่ง แม้ว่าปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อเป้าหมายลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก และหากต้องการใช้พลังงานชีวภาพเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานสามารถทำาได้ 

แต่ต้องมกีารขยายขนาด (Scale-up) ให้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงยงัพิจารณาควบคู่กบัความเพียงพอและราคา

ของวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) 

ภาพที่ 1.6 แนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบรรลุเป้าหมายปี ค.ศ. 2050

ที่มา: IRENA (2018), Global Energy Transformation: Roadmap 2050
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 การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนของภาพรวมท่ัวโลก โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 

2015 (พ.ศ. 2558) กับปี 2050 (พ.ศ. 2593) ภายใต้ REmap Case พบว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามบริบทของ

แต่ละสาขา ดังต่อไปนี้

 ส�ข�ก�รผลิตไฟฟ้�

 การเปล่ียนรูปแบบพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจะสามารถบรรลุการไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน (Decarbonising)          

ได้อย่างดี จากการประเมินการดำาเนินการภายใต้ REMap Case นั้น พบว่า ความต้องการบริโภคพลังงานจากสาขา  

การผลติไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ในภาพรวม โดยทีส่ดัส่วนของพลงังานหมนุเวยีนจะมแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24 ในปี 2015 

(พ.ศ. 2558) เป็นร้อยละ 85 ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลม ซึ่งจะมี

กำาลงัการผลติรวมกนัเพิม่ขึน้จาก 800 กกิะวตัต์ เป็น 13000 กกิะวตัต์ ขณะทีพ่ลงังานความร้อนใต้พภิพ พลงังานชวีภาพ 

และพลังงานนำ้ามีกำาลังการผลิตรวมกันเพิ่มข้ึนเป็น 800 กิกะวัตต์ นอกจากนั้น ตามเป้าหมายของ REmap Case           

ต้องเพิม่ระดบัการนำาพลงังานหมนุเวยีนเข้าสูร่ะบบการผลติไฟฟ้า 400 กกิะวตัต์ต่อปี ซ่ึงกว่าร้อยละ 80 มาจากพลงังาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมกับลดระดับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลงและต้องยุติลงเกือบท้ังหมดในปี 2050        

(พ.ศ. 2593)

 ขณะเดียวกัน การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 85 ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนด้านการ

ขยายกำาลังการผลิตโดยเฉลี่ย 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และลงทุนด้านระบบพลังงานสำาหรับใช้ร่วมกับพลังงาน

หมุนเวียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบการจัดการอีก 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงทำาให้การลงทุนเพื่อไปสู่การ

ใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนมีมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยสามารถประเมินมูลค่าการลงทุนรวม

ระหว่างปี 2015 – 2050 (พ.ศ. 2558 - 2593) ในส่วนของการขยายกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 24.6 

ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการระบบพลังงาน 18 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ภาพที่ 1.7 การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลรายสาขา ระหว่างปี ค.ศ. 2015 - 2050

ที่มา: IRENA (2018), Global Energy Transformation: Roadmap 2050
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 สาขาอุตสาหกรรม  

 อุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนค่อนข้างน้อย ซึ่งมีการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยตรง          

เพียงร้อยละ 7 ส่วนใหญ่มาจากพลังงานชีวภาพ และจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนอีกร้อยละ 4 ทั้งนี้ 

ภายใต้ REmap Case ต้องการเพิ่มระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 4 เท่า หรือมีสัดส่วน

การใช้พลังงานหมุนเวยีนจากร้อยละ 14 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นร้อยละ 63 ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) แม้ว่าสดัส่วน

การใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ยังคง

มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2050 (พ.ศ. 2593) อีกกว่า 5.1 กิกะตัน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่

ใช้พลังงานเข้มข้น และมีกระบวนการที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงซ่ึงยากที่จะไม่ปลดปล่อยคาร์บอนออกมา ส�าหรับมูลค่า           

การลงทุนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกจะเท่ากับ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่าง               

ปี 2015 – 2050 (พ.ศ. 2558 - 2593)

 สาขาอาคาร

กลุ่มอาคารประกอบด้วย ที่พักอาศัยและอาคารส�านักงาน ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยโดยรวมกว่า 1.5 แสนล้านตาราง

เมตรทั่วโลก และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 2.7 แสนล้านตารางเมตร ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) โดยสาขาอาคารมี                   

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยส�าคัญ และต้องมีบทบาทหลักเพื่อลดการปลดปล่อย แต่ทว่ายังไม่ได้รับ           

การส่งเสรมิเท่าท่ีควรในปัจจบัุน ส�าหรบัการใช้พลงังานหมนุเวยีนในอาคารมสีดัส่วนร้อยละ 36 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) 

โดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งชีวมวล (Biomass) 

ด้วยความเตบิโตของประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ (Emerging Economies) ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึน้ 

ประกอบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตความร้อน (Heating) สูงขึ้น จึงท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในสาขาอาคาร

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ซึ่งภายใต้ REmap Case พบว่าสัดส่วนของการใช้พลังงาน

หมุนเวียนส�าหรับใช้โดยตรงในอาคารเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ตามอาคารจะเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านตารางเมตรในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็น 6,000 ล้าน

ตารางเมตรในปี 2050 (พ.ศ. 2593) แต่ในส่วนของพลังงานชีวภาพถือว่ายังเป็นพลังงานหมุนเวียนโดยตรงที่มี              

ความต้องการใช้ในอาคารมากที่สุดเพื่อให้ความร้อนและประกอบอาหาร 

อย่างไรก็ตาม การปรบัปรงุประสทิธภิาพพลงังานถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ในอาคาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงข้ึน การปรับปรุงระบบท�าความร้อนและความเย็น        

การเปลีย่นหม้อต้มจากระบบแก๊สเป็นป๊ัมความร้อน (Heat Pump) หรอืหม้อต้มประสทิธภิาพสงู การเปลีย่นเทคโนโลยี

ประกอบอาหารจากการใช้เชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงอาคารเก่าและใหม่ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้น 

ซึ่งหากมีการด�าเนินตาม REmap Case จะท�าให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในปี 2050 (พ.ศ. 2593) เพิ่มขึ้นเป็น

สัดส่วนร้อยละ 77 และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 2.8 กิกะตันต่อปี ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ลดลงเหลือ 

0.8 กิกะตันต่อปี ในปี 2050 (พ.ศ. 2593)

ในส่วนของมูลค่าเม็ดเงินลงทุนตามแผน REmap Case จะมีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 39.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แบ่งเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 38 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินลงทุนเพื่อใช้พลังงานหมุนเวียน

ในอาคาร 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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สาขาขนส่ง

สาขาขนส่งเป็นสาขาท่ีมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนน้อยที่สุด โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ในปี 2015 

(พ.ศ. 2558) เท่าน้ัน โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ทั้งไบโอเอทานอล (Bioethanol) และ                

ไบโอดีเซล (Biodiesel) ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะไม่ก่อให้เกิดการ          

ปลดปล่อยคาร์บอน แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น 

หากมีการก�าหนดการใช้พลังงานตาม REmap Case จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนในสาขาขนส่งเหลือ       

3 กิกะตันต่อปี ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) เมื่อเปรียบเทียบปี 2015 (พ.ศ. 2558) ที่มีการปลดปล่อย 7.7 กิกะตันต่อปี 

นอกจากนั้น ภายใต้ REmap Case ได้สมมติว่ามีการใช้ไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าส�าหรับใช้ในภาคขนส่ง ซึ่งจะช่วยลดการ

ใช้น�้ามันลงกว่าร้อยละ 70 และยังผลให้สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในสาขาขนส่งเพิ่มข้ึนจากประมาณร้อยละ 1 ในปี 2015 

(พ.ศ. 2558) เป็นร้อยละ 33 ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ท�าให้การใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนถึงร้อยละ 85 ของการใช้พลังงาน

หมุนเวียนสาขาขนส่งทั้งหมด 

ขณะที่การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นร้อยละ 22                

ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) ด้วยสถานการณ์เช่นนี้จะท�าให้การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวเติบโตจาก 1.29 แสนล้านลิตร

ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เป็น 9 แสนล้านลิตรในปี 2050 (พ.ศ. 2593) แต่ในจ�านวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ

แบบดั้งเดิม และอีกครึ่งหนึ่งเป็นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบต้ังต้นหลากหลาย ซ่ึงมี

สัดส่วนการผลิตเพียงร้อยละ 1 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) เท่านั้น ส�าหรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการวางแผนถึง

ความยั่งยืนและความสมดุลของพืชวัตถุดิบตั้งต้นที่น�ามาใช้ด้วย 

ด้วยการน�าไฟฟ้ามาใช้เป็นแหล่งพลงังานใหม่ในอตุสาหกรรมยานยนต์ประกอบกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารจงึท�าให้เกดิการเปลีย่นโฉมอตุสาหกรรมขนส่งคอื จะท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้าทกุประเภทมจี�านวน

เพิม่ขึน้จากประมาณ 3 ล้านคนัในปี 2017 (พ.ศ. 2560) เป็น 1 พนัล้านคนัในปี 2050 (พ.ศ. 2593) การบรรลเุป้าหมาย

น้ีสามารถเป็นไปได้หากในปี 2040 (พ.ศ. 2583) การจ�าหน่ายรถยนต์นัง่เกอืบทัง้หมดเป็นยานยนต์ไฟฟ้า และในปี 2050 

(พ.ศ. 2593) มีจ�านวนรถยนต์นัง่ไฟฟ้าทีใ่ช้งานบนท้องถนนเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 และกจิกรรมจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

มีสัดส่วนร้อยละ 75 ของรถยนต์ทุกประเภท นอกจากนั้นภายใต้ REmap Case ยังคาดการณ์ว่าจะมีการใช้                   

เซลล์เชือ้เพลงิ (Fuel Cell) ในรถยนต์โดยมไีฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลงิ ซึง่แม้ว่าเทคโนโลยดีงักล่าวอาจจะยงัไม่พร้อมส�าหรบั

การใช้งานเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน แต่หลายประเทศยังเชื่อในศักยภาพของการน�าไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ

สาขาขนส่งในอนาคต 

ในส่วนของการลงทุนเพื่อด�าเนินการตาม REmap Case สาขาพลังงานนั้น จะมีมูลค่ารวมประมาณ                    

14 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในจ�านวนนี้จะต้องแบ่งน�าไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง และไฮโดรเจน 

เพื่อเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
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ภาพที่ 1.8 มูลค่าการลงทุนเพื่อยกระดับพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน

ที่มา: IRENA (2018), Global Energy Transformation: Roadmap 2050

ทั้งน้ี IRENA ได้ทำาการประเมินมูลค่าการลงทุนด้านพลังงานในช่วงปี 2015 – 2050 (พ.ศ. 2558 - 2593) 

เปรียบเทียบระหว่างการดำาเนินตาม Reference Case กับการดำาเนินตาม REmap Case โดยพบว่า หากดำาเนินการ

ภายใต้ Reference Case จะมีมูลค่าการลงทุนด้านพลังงานทั่วโลกประมาณ 93 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่

จะยังคงเน้นการลงทุนด้านพลังงานฟอสซิลด้วยมูลค่า 42 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือการลงทุนด้าน

ประสิทธิภาพพลังงานมีมูลค่า 29 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนจะมีมูลค่าเพียง 

9.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น แต่หากมีการดำาเนินการตามแผน REmap Case จะทำาให้มีมูลค่าการลงทุนด้าน

พลังงานประมาณ 120 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยที่การลงทุนด้านประสิทธิภาพพลังงานจะมี

มูลค่าสูงที่สุดที่ 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ความสำาคัญของการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนจะสูงขึ้นโดยมี

มูลค่าเท่ากับการลงทุนด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ประมาณ 22.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรณีตัวอย่�งนโยบ�ยด้�นพลังง�นของสหภ�พยุโรป
 สหภาพยุโรปเป็นกลุ ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำาคัญต่อการขับเคล่ือนสาขาพลังงานในอนาคต                

เป็นอย่างสูง ซ่ึงไม่เพียงแต่เพื่อดำาเนินการให้สอดคล้องกับความตกลงปารีส แต่ยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่         

เพือ่ความม่ันคงและความยัง่ยนืทางพลงังานในมวลหมูป่ระเทศสมาชิก ตลอดจนการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

ในสาขาพลังงานอันเป็นสาขาแห่งอนาคตของโลก

 ในระดับบริหารของสหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสำาคัญของนโยบายด้านพลังงานและได้กำาหนดให้อยู่ภายใต้ 

1 ใน 10 ของประเด็นหลัก (Priorities) ระหว่างปี 2015 – 2019 (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่คณะกรรมาธิการยุโรป 

(European Commission) ต้องดำาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจ้างงาน การเติบโต และการลงทุน 2) ตลาดร่วม

ดิจิทัล (Digital Single Market) 3) สหภาพพลังงานและการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Energy Union and 

Climate) 4) ตลาดภายใน 5) สภาพเศรษฐกจิและการเงนิทีม่คีวามเข้มข้นและยตุธิรรมยิง่ขึน้ 6) สร้างสมดลุและดำาเนนิ

นโยบายการค้าระหว่างประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไป 7) ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน 8) การเคลื่อนย้ายประชากร 9) ผู้มีบทบาทในเวทีโลกอย่างแข็งแกร่ง 10) สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชาธิปไตย 



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ20

 ทัง้นี ้การด�าเนินการตามประเด็นด้านสหภาพพลงังานและการแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศ มกีรอบยทุธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศสมาชิกน�าไปบูรณาการในแผนชาติของแต่ละประเทศใน 5 มิติ คือ

1. ความมั่นคง ความเป็นหนึ่งเดียว และความเชื่อมั่น (Security, Solidarity and Trust) โดยให้ความส�าคัญ

กับการจัดการและรักษาระดับน�้ามันและก๊าซธรรมชาติคงคลัง การกระจายเส้นทางส่ง และการจัดการพลังงานใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. การบูรณาการตลาดพลังงานภายในอย่างเต็มรูปแบบ (A Fully-integrated Internal Energy Market)  

ส่งเสริมการส่งพลังงานข้ามประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้จัดหาพลังงาน โดยเฉพาะ           

ในกลุ่มผู้จัดหาพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 

3. ประสทิธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency) เน้นปรบัปรงุประสทิธภิาพเพือ่ลดการพึง่พาการน�าเข้าพลงังาน 

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างงานใหม่ และสร้างความเจริญเติบโต

4. การปฏิบตัิด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Action – Decarbonising the Economy) เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ใช้พลังงานที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอน โดยการจัดท�านโยบายและกฎระเบียบเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก            

ส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า และด�าเนินการตามข้อตกลงปารีสด้านสภาพภูมิอากาศ

5. วิจัย พัฒนา และสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Research, Innovation and Competitiveness) 

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านคาร์บอนต�่า และพลังงานสะอาด ที่สามารถสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของสหภาพยุโรปได้ โดยสหภาพยุโรปให้ความส�าคัญต่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเป็นตัวเร่ง

กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

5.1) เทคโนโลยกีารกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage) เพือ่เพ่ิมความมัน่คงของอปุทานพลงังาน และ

การใช้พลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บไฮโดรเจนส่วนเกิน

จากกระบวนการผลิตพลังงานหมุนเวียน และแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่มีเทคโนโลยีคาร์บอน

ต�่าที่ก้าวหน้า และมีฐานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ด้ังเดิมในยุโรปที่สามารถลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับ

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ให้สามารถแข่งขันในอนาคตได้

5.2) การจัดท�าแผนเทคโนโลยีพลังงานยุทธศาสตร์ (Strategic Energy Technology Plan: SET 

Plan) โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต�่าให้สามารถใช้งานในตลาดได้จริง และมุ่งให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่        

ด้านพลังงานเกิดขึ้น ผ่านกลไกความร่วมมือรัฐบาลในสหภาพยุโรป อุตสาหกรรม และการวิจัยและพัฒนาใน            

รูปแบบการเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนกัน (Partnership)

 นอกจากนั้น SET-Plan ยังได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ส�าหรับการประเมิน

ความต้องการของระบบพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบระบบพลังงาน และศักยภาพในการสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ และการจ้างงานในสหภาพยุโรป ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสหภาพพลังงาน ดังนี้
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ตารางที่	1.1	แนวทางปฏิบัติเพื่อการวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหภาพพลังงาน

แนวทางปฏิบัติ รายละเอียด

เป็นผู้น�าด้านพลังงานหมุนเวียน
(Global Leader in Renewables)

• พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประสิทธิภาพสูง 
บูรณาการเข้ากับระบบพลังงาน

• ลดต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหลัก

ประสิทธิภาพพลังงานมาก่อน
(Energy Efficiency First)

• เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับอาคาร
• ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับอุตสาหกรรม

พลังงานอัจฉริยะ
(Smart EU Energy)

• สร้างเทคโนโลยีและบริการใหม่เพื่อผู้บริโภค
• เพิ่มระดับการบูรณาการ ความมั่นคง และความยืดหยุ่นของ

ระบบพลังงาน

ความยั่งยืนภาคขนส่ง
(Sustainable Transport)

• เป็นผู้แข่งขันรายส�าคัญในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ส�าหรับ
ยานพาหนะไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานต่าง ๆ

• เสริมสร้างตลาดเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้น

ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์
(Nuclear Safety)

• เพิ่มระดับความปลอดภัย
• การดักจับคาร์บอน การกักเก็บ และการใช้งาน

ด�าเนินกิจกรรมด้านวิจัยและนวัตกรรม และการ
ส่งเสริมสู่เชิงพาณิชย์

 ส�าหรบัประเดน็เทคโนโลยพีลงังานใหม่ท่ีมกีารให้ทุนวจัิยไปแล้ว ได้แก่ พลงังานชวีภาพ (Bioenergy), เชือ้เพลงิ

ชีวภาพ (Biofuels), ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal), อาคาร (Buildings), ถ่านหินสะอาด (Cleaner Coal: CCT), 

นิวเคลียร์ฟิวชั่น (Nuclear Fusion), มหาสมุทร (Ocean), โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic), การแปรถ่านหินให้เป็น

ก๊าซเชื้อเพลิงผสม (Polygeneration), พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และพลังงานลม (Wind Power), กริด 

(Grid), การท�าความร้อนและความเยน็ (Heating & Cooling), ไฮโดรเจน (Hydrogen), โครงการสาธิต CONCERTO14, 

การเผยแพร่ด้านพลังงาน (Dissemination) และอุตสาหกรรม (Industry)     

14 โครงการสาธติการใช้พลงังานอย่างเกดิประโยชน์สูงสดุในหมูอ่าคารทัง้หมดของชมุชนจะมีประสทิธภิาพและประหยดักว่าการท�าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นรายอาคาร
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5.3) โครงการทดลองสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และพลังงานฟิวชั่นนานาชาติ (International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) and Energy Fusion) เป็นโครงการพัฒนาอุปกรณ์         

ฟิวชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานของสหภาพยุโรปให้สูงขึ้น อีกทั้ง

ยงัสร้างทกัษะ งาน และพนัธมติรระหว่างบริษทัใหญ่และเล็ก โดยเทคโนโลยฟิีวชัน่เป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพ

ที่สหภาพยุโรปเล็งเห็นว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน และสร้างเสถียรภาพทางพลังงานให้แก่

สหภาพยุโรป และทั่วโลก

5.4) พลังงานและเมืองอัจฉริยะ (Energy and Smart Cities) เป็นแนวคิดการน�าเมืองอัจฉริยะ            

เข้ามาจัดการการใช้พลงังานจากทีเ่คยเป็นแหล่งบรโิภคพลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็น

เมืองที่น่าดึงดูด มีความสมบูรณ์ และมีความยั่งยืนในการด�ารงชีวิต เพื่อให้เห็นผลส�าเร็จในระดับสหภาพยุโรป

จึงมีการผลักดันในเชิงนโยบาย และการส่งเสริมต่าง ๆ ได้แก่  

• ก�าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติของการเปลี่ยนระบบพลังงานสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านกฎหมาย วิธีการเข้าถึงแหล่งทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

เมือง ตลอดจนสร้างกระบวนการท�างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ ผู้บริหารระดับ

ประเทศ รัฐบาลท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

• การพัฒนานโยบายเมืองอัจฉริยะ

• อาคารตัวอย่างด้านการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะส�าหรับอาคารใน

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

• การท�าข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นในสหภาพยุโรปเพ่ือขับเคล่ือนตามเป้าประสงค์

ของสหภาพพลังงาน

• ส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรมตาม SET-Plan ท่ัวท้ังยุโรป เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีที่มี        

ผลกระทบสูงต่อการเปลี่ยนสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต�่า

ภาพที่ 1.9 ประเด็นการปฏิบัติเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสหภาพพลังงาน

ที่มา: European Commission, Strategic Energy Technology (SET) Plan
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• การสร้างระบบสารสนเทศเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และโครงการ เสมือนเป็น

แพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และวิธีการด้านเมืองอัจฉริยะ 

โดยเป้าหมายของสหภาพยุโรปนอกจากเพื่อการบรรลุตามพันธกรณีท่ีได้ท�าไว้ในความตกลงปารีส 

แล้วยังต้องการการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก            

และยังเป็นการสร้างการเจริญเติบโต ความมั่นคง และความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมของสหภาพยุโรปอีกด้วย 

นอกจากนัน้ คณะกรรมาธกิารสหภาพยโุรปได้ประกาศวสัิยทัศน์โลกท่ีสะอาดเพ่ือมวลมนษุย์ (A Clean Planet 

for All) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาว (Strategic Long-term Vision)15 เป้าหมายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) เพื่อความ

รุง่เรอืง ความทนัสมยั สามารถแข่งขนัได้ และเศรษฐกจิทีเ่ป็นกลางทางสภาพภมูอิากาศ ประกอบไปด้วย 7 กลยทุธ์หลัก

ในการขับเคลื่อน ได้แก่ 

1. การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อลดภาวะ

การพึ่งพิงการน�าเข้าพลังงานจากภายนอก เกิดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ต�่าลง จากการขยายขนาด           

และประชากรสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม

2. ประสทิธภิาพพลงังาน การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน ซึง่จะเป็นการช่วยลดการ

บริโภคพลังงานของภาคผู้ใช้ต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายของการลดการบริโภคพลังงานลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2005 (พ.ศ. 2548)

3. ยานพาหนะพลงังานสะอาด ปลอดภัย และเชือ่มต่อถงึกนัได้ ซึง่เป็นการพฒันายานพาหนะทีใ่ช้พลงังานทาง

เลอืกทีไ่ม่ปลดปล่อยคาร์บอน รวมไปถงึการพฒันาเทคโนโลยเีชือ่มต่อและระบบอตัโนมตั ิท�าให้มกีารใช้พลงังานในภาค

ขนส่งที่สะอาด และปลอดภัย

4. การแข่งขนัในอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิหมนุเวยีน โดยสหภาพยโุรปต้องเป็นผู้น�าในการพัฒนาอตุสาหกรรม

ด้านพลังงานหมุนเวียน และลงทุนในเทคโนโลยีด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

5. โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงถึงกัน ให้ความส�าคัญต่อการน�าเทคโนโลยียุคใหม่และโครงสร้างพื้น

ฐานอัจริยะต่าง ๆ เข้ามาจัดการระบบพลังงาน โดยเฉพาะการส่งพลังงานและการจ่ายพลังงานไปยังปลายทาง

6. เศรษฐกิจชีวภาพและการกักเก็บโดยธรรมชาติ สร้างระบบกักเก็บโดยธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาความ

ยั่งยืนในการใช้พื้นที่ และการเกษตร

7. การดักจับคาร์บอน และการจัดเก็บมลพิษส่วนเหลือ การชดเชยการปลดปล่อยมลพิษ และการสร้าง

เทคโนโลยี Negative Emissions

ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาสหภาพยุโรปมีโครงการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ คือ Horizon	2020	(H2020)16	

	มีระยะเวลาให้ทุนระหว่างปี 2014 – 2020 (พ.ศ. 2557 – 2563) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 

และการถ่ายทอดนวตักรรม โดยเปิดโอกาสให้ผูร้บัทนุทกุประเภท หรอืแม้แต่ผูร้บัทนุทีอ่ยูภ่ายนอกสหภาพยโุรป ซึง่การ

ให้ทุนภายใต้ H2020 เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 

15 European Commission, 2050 Long-term strategy, 28 November 2018. Retrieved May 21, 2019, from European 
Commission Website https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-long-term-
strategy.

16 European Commission. Horizon 2020. Retrieved March 30, 2019, from European Commission Website: https://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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การด�าเนินการภายใต้ H2020 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดทิศทางการวิจัยของสหภาพยุโรป ให้เป็นไปตาม

ยทุธศาสตร์ทีส่หภาพยโุรปได้ก�าหนดขึน้ โดยแบ่งกลุม่การให้ทนุออกเป็น 3 ด้านหลัก (3  Pillars) ขณะเดียวกนั ทศิทาง

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านพลังงานของสหภาพยุโรป สะท้อนได้จากการให้ทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม H2020 

ซึ่งมีหัวข้อหรือประเด็นการวิจัยทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละ Pillars ดังนี้ 

1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Excellent Science) ซ่ึงมุ่งเน้นการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Frontier) พัฒนาบุคลากรชั้นยอด การสร้างทีมวิจัยระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริม         

การใช้โครงการพื้นฐานการวิจัยร่วมกัน

 การให้ทนุวจิยัด้านพลงังานภายใต้ Pillar นีม้คีวามเด่นชดัด้านเทคโนโลยเีพ่ือส่ิงแวดล้อม (Green Technology) 

ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มประเด็นวิจัยด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในอนาคต (Future Emerging Technologies) ได้แก่ 

 โครงการ GOTSolar มีวัตถุประสงค์พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เทคโนโลยีใหม่ คือ Solid State 

Perovskite Solar Cells (PSCs) ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงและมีหลากหลายสี สามารถใช้งานได้

หลากหลายกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบด้ังเดิม นอกจากนั้น PSCs ยังมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

อายกุารใช้งานทีย่าวนาน เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และสามารถพฒันาเป็นแหล่งพลังงานทีย่ัง่ยนืได้

 โครงการ HELENIC-REF มเีป้าหมายเพ่ือสร้างวธิกีารท่ียัง่ยนืในการสลายตัวของน�า้ด้วยความร้อน 

(Water Thermolysis) ณ อุณหภูมิต�่ากว่า 300 องศาเซลเซียส และการผลิตพลังงานหรือ           

เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว

2. ส่งเสริมการขยายผลวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม (Industrial Leadership) เป็นการน�างานวิจัย       

และพัฒนา การสาธิต และการขยายผลทางเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมมีความสามารถที่สูงขึ้น 

และก้าวสู่การเป็นผู้น�าในตลาดโลก รวมไปถึงการสนับสนุนกลไกทางด้านการเงิน เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแก่ธุรกิจขนาดต่าง ๆ 

โดยขอบเขตด้านพลังงานเน้นการส่งเสริมความสามารถภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการด้านประสิทธิภาพ

พลงังาน โรงงานอตุสาหกรรมแห่งอนาคต และอตุสาหกรรมท่ีมกีระบวนการผลิตอย่างยัง่ยนื ผ่านกลไกสัญญาร่วมลงทนุ 

(Contractual Public-Private Partnerships) ซึ่งการให้ทุนภายใต้ Pillar นี้มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนขอบเขต       

การวิจัยภายใต้ SET-Plan อันเป็นกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์            

ของสหภาพพลังงาน

3. ประเด็นท้าทายของสังคม (Societal Challenge) เป็นประเด็นที่ต้องมีการท�างานร่วมกันระหว่างสาขา        

มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสังคมและมนุษย์ หรือเป็นงานถ่ายทอดจากการวิจัยสู ่ตลาดที่เป็นสิ่งใหม่                    

ที่ยังต้องการการสนับสนุนทั้งในเชิงการทดสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการน�าออกสู่ตลาด ซึ่งพลังงานถือเป็นหนึ่งใน

สาขาหลักของด้านนี้

โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นความมั่นคง สะอาด และประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งมีประเด็นวิจัยท่ีสนับสนุน 

ได้แก่ ประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า และเมืองอัจฉริยะและชุมชนอัจฉริยะ (Smart Cities and Smart 

Communities) ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์หรือสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้
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 ลดการบริโภคพลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 พลังงานต้นทุนต�่าและคาร์บอนต�่า

 พลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานเคลื่อนที่

 กริดหนึ่งเดียวแห่งสหภาพยุโรป

 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่

 กระบวนการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

 การตอบรับนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาด

นอกจากนัน้ H2020 ยงัให้ทุนผ่านประชาคมพลังงานปรมาณยูโุรป (European Atomic Energy Community: 

EURATOM) ส�าหรับสนับสนุนการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งด้านการพัฒนาระบบพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย 

การจดัการด้านการก�าจดักากกัมมนัตรังส ีการพฒันาพลังงานนวิเคลยีร์เพือ่ความยัง่ยนื การสาธติความเป็นไปได้การใช้

ประโยชน์จากพลงังานฟิวชัน่ และการวางรากฐานโรงงานไฟฟ้าจากพลงังานฟิวชัน่ในอนาคต โดยเฉพาะการพฒันาวสัดุ 

เทคโนโลยี และแนวคิดการออกแบบ เป็นต้น

ภาพที่ 1.10 โครงสร้างการให้ทุนวิจัยภายใต้โปรแกรม Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป

ที่มา: ปรับปรุงจาก CERNEU, EU Projects Office

FP8 (2014 – 2020)EU Horizon 2020
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แนวนโยบายและการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาของสหภาพยุโรปเป็นที่แน่ชัดว่า การสร้างขีดความ

สามารถด้านพลังงานของตนเองภายใต้แหล่งพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยู่ การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการ

พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากจะเป็นการด�าเนินการเพื่อให้

สอดคล้องต่อความตกลงปารีสแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยี

ด้านพลังงานใหม่ ลดการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมี

ประเดน็ทีส่หภาพยโุรปด�าเนนิควบคู่กบัการส่งเสริมและผลักดันผลงานวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมด้านพลังงาน อาทิ 

การเชือ่มโยงกบัตลาดและอตุสาหกรรม การลดข้อจ�ากดัทางด้านกฎระเบยีบเพ่ือให้สามารถเชือ่มโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนการจัดท�าโครงการสาธิตให้เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพ

พลังงานในกลุ่มอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการเปลี่ยนจากระบบพลังงานแบบดั้งเดิมสู่ระบบพลังงานที่             

เป็นกลางทางคาร์บอน 

การจัดสรรงบประมาณและทุนวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
การวจิยัและพฒันาด้านพลงังานเป็นเครือ่งมือส�าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและความยัง่ยนื

ของประเทศ ซึ่งในหลายประเทศท่ีส�าคัญมีการจัดสรรงบประมาณหรือทุนวิจัยเป็นจ�านวนมาก เพื่อรักษาสถานะและ

ขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

สหภาพยุโรป: Horizon 2020

การจัดสรรทุนวิจัยขนาดใหญ่ด้านพลังงานของสหภาพยุโรปเริ่มตั้งแต่กรอบโปรแกรมการวิจัยที่ 1 (The First 

Framework Programme: FP1) ในปี 1984 - 1987 (พ.ศ. 2527 – 2530) โดยมีงบประมาณส�าหรับการวิจัยและ

พฒันาด้านพลังงาน 1,770 ล้านยโูร คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.2 จากงบประมาณวจัิยรวม 3,750 ล้านยโูร ซ่ึงการด�าเนนิ

การสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบ Framework Programme ได้มีการปรับเปลี่ยนและขยับขยายสาขาในการให้ทุน จึง

ท�าให้สัดส่วนงบประมาณส�าหรับทุนวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานจึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรวม ดังเช่น 

การวิจยัที ่7 (The Seventh Framework: FP7) ระหว่างปี 2007- 2013 (พ.ศ. 2550 – 2556) โดยพบว่า งบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจัยด้านพลังงานมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 7,661 ล้านยูโร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 15.2 ของงบประมาณรวม

มูลค่า 50,521 ล้านยูโร และล่าสุดภายใต้ชื่อ Horizon 2020 มีการจัดสรรงบประมาณวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 

7,534 ล้านยูโร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 ของงบประมาณรวมมูลค่า 78,631 ล้านยูโร แม้ว่าจะมีสัดส่วนที่ลดลง 

แต่งบประมาณทีเ่ป็นตวัเงนิด้านพลงังานยงัเพิม่ขึน้โดยตลอด แสดงให้เห็นถงึการให้ความส�าคญัของการวจัิยด้านพลังงาน

ของสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

ทีผ่่านมาสหภาพยโุรปให้การสนบัสนนุเทคโนโลยพีลงังานนวิเคลยีร์เป็นหลกั จนกระทัง่ H2020 พบว่า ทศิทาง

การสนบัสนนุทนุวจิยัของสหภาพยโุรปเปลีย่นไปสูก่ารสนบัสนนุการวจัิยและพัฒนาทีไ่ม่ใช่นวิเคลียร์ในสดัส่วนทีสู่งกว่า 

ซึง่สอดคล้องกบัทศิทางการสนบัสนนุการวจัิยและพฒันาพลงังานหมนุเวยีนสงูขึน้ เพือ่ลดการพึง่พาพลงังานจากภายนอก

และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในสหภาพยุโรป ดังตัวอย่างการจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาของ FP7 ที่มีสัดส่วนของ

การวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ร้อยละ 68 ของทุนวิจัยด้านพลังงาน หรือ 5,311 ล้านยูโร ขณะที่ทุนวิจัยในเทคโนโลยีที่

ไม่ใช่นวิเคลยีร์เท่ากบั 2,350 ล้านยโูร ดงัภาพที ่1.11 เมือ่เปรียบเทียบกบักรอบการจัดสรรของ H2020 ท่ีให้ความส�าคญั

ต่อการวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

และดิจิทัลด้านพลังงาน เพ่ือตอบความท้าทายของสังคม โดยมีสัดส่วนทุนวิจัยร้อยละ 78.7 ของทุนวิจัยด้านพลังงาน 

หรือคิดเป็นงบประมาณ 5,931 ล้านยูโร ขณะที่ทุนวิจัยด้านนิวเคลียร์มีเพียง 1,603 ล้านยูโร ดังภาพที่ 1.12 
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ภาพที่ 1.11 การจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงานภายใต้กรอบโปรแกรมการวิจัยที่ 7 (FP7) ของสหภาพยุโรป

ที่มา: Pezzutto, Simon & Mosannenzadeh, Farnaz & Grilli, Gianluca & Sparber, W. (2016).

ภาพที่ 1.12 กรอบการจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงานภายใต้ Horizon 2020

ที่มา: EURATOM Work Programme, Horizon 2020 Work Programme, ERCEA, Thematic assessment of 

the European Research Council, 2017
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สหรัฐอเมริก�: กระทรวงพลังง�น (U.S. Department of Energy)

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำานาจที่ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานอย่างมาก โดย        

งบประมาณในปี 2018 (พ.ศ. 2561) และ 2019 (พ.ศ. 2562) ของกระทรวงพลังงานมากกว่าร้อยละ 20 ถูกจัดสรรเพื่อ

การวิจัยและพัฒนา ด้วยจำานวนงบประมาณ 7,567 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 7,917 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำาดับ 

แม้ว่าในปี 2020 (พ.ศ. 2563) มีการเสนอของบประมาณในส่วนของการวิจัยและพัฒนาลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 13 

หรือมีจำานวนงบประมาณวิจัยและพัฒนาที่เสนอ 4,142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังภาพที่ 1.13 

ภาพที่ 1.13 งบประมาณของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2018 - 2020

ที่มา: Colin Cunliff (2019), DOE Budget in Brief FY 2017 and FY 2020

เมื่อจำาแนกตามกลุ่มโปรแกรมวิจัยหลัก พบว่า การสนับสนุนงบประมาณวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์พลังงานพื้นฐาน และพลังงานนิวเคลียร์เป็นหลัก และกลุ่มรองลงมา คือ ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงาน

ฟอสซิล พลังงานภาคขนส่ง พลังงานฟิวชั่น และพลังงานหมุนเวียน ขณะที่งบประมาณสำาหรับโปรแกรมวิจัยแนวหน้า 

(Advanced Research Projects Agency–Energy: ARPA-E) และระบบส่งพลังงาน (Transmission System and 

Distribution: TS&D) เป็นกลุ่มที่ได้รับงบประมาณวิจัยน้อยที่สุด ดังตัวอย่างของงบประมาณวิจัยในปี 2019 แสดงใน

ภาพที่ 1.14

ภาพที่ 1.14 งบประมาณวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ                        

ปีงบประมาณ 2019 จำาแนกตามกลุ่มโปรแกรม

ที่มา: Colin Cunliff (2019)



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย�เทคโนโลยีพลังงานแห�งชาติ 29

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ ก�าลังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานอยู่

พอสมควร เม่ือพจิารณาจากค�าของบประมาณในปี 2020 (พ.ศ. 2563) พบว่ามกีารลดงบประมาณลงเกือบท้ังหมด โดย

เฉพาะการตดังบประมาณ ARPA-E ซึง่เป็นกลุม่วจิยัชัน้แนวหน้า รวมไปถึงกลุม่ประสทิธิภาพพลงังาน พลงังานหมนุเวยีน 

และพลงังานภาคขนส่งทีถ่กูตดัลดงบประมาณลง ขณะทีก่ลุม่ระบบส่งพลังงานเป็นเพยีงกลุม่เดยีวทีม่คี�าของบประมาณ

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความมั่นคงของระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ระบบกริด และความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รับความส�าคัญ

มากขึน้ นอกจากน้ัน กลุม่พลงังานฟอสซลิซ่ึงถกูตดัลดงบประมาณลงเพยีงเล็กน้อย ได้กลายเป็นหน่ึงใน 3 กลุม่โปรแกรม

หลักที่มีค�าของบประมาณสูงสุดของปี 2020 (พ.ศ. 2563) ร่วมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์พลังงานพื้นฐาน และพลังงาน

นิวเคลียร์ ดังภาพที่ 1.15

ภาพที่	1.15	งบประมาณวิจัยและพัฒนาของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ	จ�าแนกตามกลุ่มโปรแกรมหลัก	

ปีงบประมาณ	2017	-	2020

ที่มา: Colin Cunliff (2019), DOE Budget in Brief FY 2017 and FY 2020
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	 ญ่ีปุ่น:	องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(New	Energy	and	Industrial	
Technology	Development:	NEDO)

NEDO เป็นองค์การการวจัิยและพฒันาแห่งชาติด้านพลงังานของญีปุ่น่ ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการวจัิยและพฒันา

พลังงานในด้านอุตสาหกรรม โดยข้อมูลของปี 2019 (พ.ศ. 2562) NEDO ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,430 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ โดยการจัดสรรงบประมาณของ NEDO แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ระบบพลังงาน 500 ล้านเหรียญ

สหรฐัฯ หรอืคิดเป็น ร้อยละ 37 ของงบประมาณรวม เพือ่สนับสนนุกจิกรรมวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วกบั เทคโนโลยรีะบบ

ส�ารองพลงังาน ระบบกกัเกบ็พลงังาน และพลงังานหมนุเวยีน (2) เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 417 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอื

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของงบประมาณรวม โดยให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์, AI, IoT เทคโนโลยีการ

ผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ (3) การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และ

ค้นหาเทคโนโลยีใหม่ 390 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 เน้นการสนับสนุนธุรกิจ Start-up และ

การพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด และ (4) พลังงานดั้งเดิมและสิ่งแวดล้อม 56.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 4 โดยเน้นการใช้พลังงานดั้งเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน การพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมกิจกรรมกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanisms: JCM) เพื่อ

การบริหารก๊าซเรือนกระจก ดังภาพที่ 1.16  

ภาพที่ 1.16 การจัดสรรงบประมาณขององค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 

ประจ�าปีงบประมาณ 2019

ที่มา: New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
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ภาพท่ี 1.16 การจัดสรรงบประมาณขององค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 

ประจำปีงบประมาณ 2019 

ที่มา: New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) 

จากภาพรวมสถานภาพพลังงานจะเห็นได้ว่า การดำเนินนโยบายด้านพลังงานในปัจจุบันประกอบกับ

การใช้พลังงานดังที ่เป็นอยู ่เป็นไปได้ยากที ่จะบรรลุเป้าหมายลดการเพิ ่มขึ ้นของอุณหภูมิโลกได้ไม่เกิน

2 องศาเซลเซียส ณ ก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังที่ประชาคมโลกได้ตกลงร่วมกันในความตกลงปารีส 

แม้การพัฒนาจะไม่สามารถปฏิเสธการพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ทันทีทันใด แต่แนวโน้มโลก

ในอนาคตด้านพลังงาน คือการพัฒนาและใช้พลงังานหมุนเวียน และการพฒันาประสิทธิภาพพลงังาน รวมไปถึง

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับพลังงานแบบดั้งเดิมให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากศึกษาทิศทางการสนับสนุบงบประมาณและทุนวิจัยของประเทศ/กลุ่มประเทศสำคัญ 

ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น พบว่า มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตามแนวคิดเชิงนโยบายและ

อาจข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ แต่กระน้ัน สาขาหรือกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในข่ายความสนใจของแต่ละ

ประเทศมิได้แตกต่างกันมากนัก และที่สำคัญงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่แต่ละประเทศ/

กลุ่มประเทศให้การสนับสนุนมีจำนวนสูงมาก แม้ในบางประเทศจะมีการลดงบประมาณลงแล้วก็ตาม   

ดังน้ัน การพัฒนาขีดความสามารถทั้งในเชิงวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงานจึงมคีวามจำเปน็ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง รวมไปถึงการส่งเสรมิการเช่ือมโยงการวิจยั

กับตลาดและอุตสาหกรรม ให้สามารถขยายขนาดการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและใช้พลังงานที่ไม่ปลดปล่อย

คาร์บอน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศ ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านพลังงานให้ทันต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถสร้างความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ

แข่งขันด้านพลังงานในอนาคตภายใต้บริบทของประเทศได้ 

37%

30%
29%

4%
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จากภาพรวมสถานภาพพลังงานจะเห็นได้ว่า การด�าเนินนโยบายด้านพลังงานในปัจจุบันประกอบกับการใช้

พลังงานดังที่เป็นอยู่เป็นไปได้ยากที่จะบรรลุเป้าหมายลดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกได้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส                

ณ ก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังที่ประชาคมโลกได้ตกลงร่วมกันในความตกลงปารีส แม้การพัฒนาจะไม่สามารถ

ปฏิเสธการพึง่พิงพลงังานจากเชือ้เพลงิฟอสซลิได้ทนัททีนัใด แต่แนวโน้มโลกในอนาคตด้านพลงังาน คอืการพฒันาและ

ใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับพลังงาน          

แบบด้ังเดิมให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จากศึกษาทิศทางการสนับสนุน                

งบประมาณและทุนวิจัยของประเทศ/กลุ่มประเทศส�าคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น พบว่า มีความ

แตกต่างกันอยู่บ้าง ตามแนวคิดเชิงนโยบายและอาจขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ แต่กระนั้น สาขาหรือกลุ่ม

เทคโนโลยีที่อยู่ในข่ายความสนใจของแต่ละประเทศมิได้แตกต่างกันมากนัก และที่ส�าคัญงบประมาณเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาด้านพลังงานท่ีแต่ละประเทศ/กลุ่มประเทศให้การสนับสนุนมีจ�านวนสูงมาก แม้ในบางประเทศจะมีการลด             

งบประมาณลงแล้วก็ตาม   

ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถทั้งในเชิงวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่และการเพิ่ม

ประสทิธภิาพพลงังานจงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องด�าเนนิการอย่างจริงจัง รวมไปถงึการส่งเสรมิการเชือ่มโยงการวจิยักบัตลาด

และอตุสาหกรรม ให้สามารถขยายขนาดการผลติ ลดต้นทนุการผลติและใช้พลงังานทีไ่ม่ปลดปล่อยคาร์บอน โดยเฉพาะ

ประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศ ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานให้ทันต่อแนวโน้มที่

เปลีย่นแปลง เพือ่ให้สามารถสร้างความเชีย่วชาญและความสามารถในการแข่งขนัด้านพลงังานในอนาคตภายใต้บรบิท

ของประเทศได้
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 ในบทนี้ เป็นการศึกษาหน่วยงานวิจัยด้านพลังงานของต่างประเทศ โดยมุ่งศึกษาในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ

หน่วยงานวิจัย อันประกอบไปด้วย ลักษณะการด�าเนินงานของหน่วยงานวิจัย จ�านวนบุคลากร รวมถึงงบประมาณที่

หน่วยงานวิจัยได้รับการจัดสรรเพื่อน�ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงาน นอกจากนี้ ยังมุ่งศึกษาในเรื่องของ

ประเด็นวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่หน่วยงานวิจัยนั้น ๆ ให้ความสนใจ โดยการศึกษาในบทนี้ ได้ท�าการศึกษา          

หน่วยงานวิจัยทั้งสิ้น 6 แห่ง ดังมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานวิจัยดังนี้

2.1 The National Renewable Energy Laboratory (NREL)
 สถาบันวิจัยพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติ (The National Renewable Energy Laboratory) หรือที่รู้จักกัน

ในนาม NREL ตัง้อยูใ่นรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเป็นห้องปฏบิตักิารหลกัส�าหรบัใช้ในการวจิยัและพฒันา

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีทาง

ด้านพลังงานทดแทน รวมถึงการให้ความรู้เพ่ือบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบพลังงาน17 ภายในพื้นที่ของ 

NREL นั้นประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ศูนย์แห่งชาติ ประกอบด้วย ศูนย์พลังงานชีวภาพแห่งชาติ 

(National Bioenergy Center) ศูนย์โฟโตโวลตาอิกแห่งชาติ (National Center for Photovoltaics) และศูนย์

เทคโนโลยีลมแห่งชาติ (National Wind Technology Center) 2) สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับใช้ในการวิจัยร่วม

กัน ประกอบด้วย เครื่องมือส�าหรับบูรณาการระบบพลังงาน (Energy Systems Integration Facility) เครื่องมือและ

ห้องปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Facilities and Laboratories) และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ   

การวิจัยเชิงบูรณาการของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Intergrated Biorefinery Research Facility) นอกจากนี้ ยังมี

ศูนย์เรียนรู้ (Education Center) ส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานอีก

ด้วย นอกจากการท�าวิจัยและพัฒนาแล้ว NREL ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการพึ่งพา

การใช้พลงังานจากต่างประเทศ ในรูปแบบของการอนญุาตให้ใช้สิทธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาแก่กลุ่มธรุกจิขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น18

บทที่ 2
การศึกษาหน่วยงานวิจัยด้านพลังงาน

ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

บทที่ 2บทที่ 2

17 NREL Transforming Energy. Mission and Programs. Retrieved January 11, 2019, from NREL Transforming Energy 
Website: https://www.nrel.gov/about/mission-programs.html

18 NREL Transforming Energy. 2017. NREL Technology Partnerships: Fiscal Year 2017. Retrieved January 14, 2019, 
from NREL Transforming Energy Website: https://www.nrel.gov/docs/gen/fy18/70923.pdf
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	 NREL	เป็นหน่วยงานของรัฐ	ซึ่งมีจ�านวนพนักงานมากกว่า	2,200	คน	และได้รับเงินทุนสนับสนุนและดูแลโดย

กระทรวงพลังงาน	(U.S.	Department	of	Energy:	DOE)	ส�านักงานพลังงานและพลังงานหมุนเวียน	(The	Office	of	

Efficiency	and	Renewable	Energy:	EERE)19	ในส่วนของงบประมาณที่	NREL	น�ามาใช้ในการวิจัยตลอดระยะเวลา							

5	ปีที่ผ่านมา	คือ	2014	–	2018	(พ.ศ.	2557	-	2561)	นั้นพบว่า	งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	

2018	(พ.ศ.	2561)	ได้รับงบประมาณทัง้สิน้	410.4	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้จากปี	2017	(พ.ศ.	2560)		ทีม่งีบประมาณ

ทั้งสิ้น	382.7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.2	ส�าหรับตัวอย่างของงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย

ทางด้านพลังงานในแต่ละด้านนั้นมีดังนี้20

	 ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาของ	NREL	นั้นเป็นไปเพื่อส�ารวจระบบพลังงาน	และเทคโนโลยี	รวมถึงความเป็น

ไปทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	เพื่อในอนาคตจะได้เกิดการขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่มีราคาไม่แพง

และเป็นพลังงานสะอาด	ส�าหรับโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาของ	NREL	นั้น	มีดังต่อไปนี้21

19 Office	of	Energy	Efficiency	and	Renewable	Energy.	National Renewable Energy Laboratory Documents.	Retrieved	
January	11,	2019,	from	U.S.	Department	of	Energy	Website:	https://www.energy.gov/eere/national-renewable-
energy-laboratory-documents

20	 NREL	Transforming	Energy.	Business Volumn.	Retrieved	January	14,	2019,	 from	NREL	Transforming	Energy		
Website:	https://www.nrel.gov/about/business-volume.html

21	 NREL	Transforming	Energy.	Research.	Retrieved	January	25,	2019,	 from	NREL	Transforming	Energy	Website:	
https://www.nrel.gov/research/index.html

ภาพที่ 2.1 งบประมาณการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของ NREL

ที่มา:	NREL	Transforming	Energy
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Photovoltaic Manufacturing 
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Data-driven Building 
Energy Modeling
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Complex Systems Simulation 
and Optimization

Data, Analysis, and Visualization

High-Performance Algorithms 
and Complex Fluids

High-Performance Computing 
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Energy	Systems												
Integration	Facility

Grid	Modernization
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Power System Operations & Control Integration
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ภาพที	่2.2	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของ	The	National	Renewable	Energy	Laboratory

ที่มา: NREL Transforming Energy
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2.2 SINTEF Energy Research (SINTEF)
 SINTEF22 เป็นองค์กรวิจยัไม่แสวงหาผลก�าไร ตัง้อยูใ่นประเทศนอร์เวย์ โดยเน้นรบังานวจิยัประเภท Contract 

Research ท้ังจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยผลก�าไรที่ได้จะน�าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนางานวิจัย

ทั้งหมด ส�าหรับโครงสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาของ SINTEF นั้นแบ่งออกเป็น 7 สถาบันวิจัย และ 1 หน่วยส่งเสริม

ธุรกิจ ประกอบด้วย 1) SINTEF Building and Infrastructure 2) SINTEF Energy Research 3) SINTEF Digital       

4) SINTEF Industry 5) SINTEF Manufacturing 6) SINTEF Ocean 7) SINTEF Molab 8) SINTEF TTO โดยทั้ง 

8 หน่วยงานของ SINTEF รองรบักลุม่งานวจิยั 9 สาขา ได้แก่ (1) Renewable Energy (2) Ocean Space (3) Industry 

(4) Building and Infrastructure (5) Materials (6) Micro, Nano and Biotechnology (7) Climate and 

Environment (8) Digitalization และ (9) Transport

 ส�าหรบับุคลากรท่ีปฏิบัตงิานอยู่ใน SINTEF นัน้ จากข้อมลูในปี 2016 (พ.ศ. 2559) SINTEF มบีคุลากรประมาณ 

2,000 คน แบ่งเป็นนักวิจัยประมาณร้อยละ 75 ผู ้จัดการและผู ้บริหารร้อยละ 12 และวิศวกรร้อยละ 8  

โดยในจ�านวนบุคลากรทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกสูงถึงร้อยละ 56 ในส่วนของงบประมาณ ปี 

2017 (พ.ศ. 2560) สถาบันวิจัยพลังงาน SINTEF มีงบประมาณด�าเนินการประมาณ 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (467 ล้าน

โครน) โดยร้อยละ 41.9 เป็นการว่าจ้างวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม

 SINTEF มีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 420 กิโลโวลต์ (kV) 

และรองรับงานวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งตัวอย่างของห้องปฏิบัติการวิจัยของ SINTEF ได้แก่ (1) Thermal 

Engineering Laboratory (VATL) รองรับงานด้าน Technologies of Refrigeration, Low Temperature, 

Combustion, Thermal Engineering, Energy and Environment (2) Electrotechnical Laboratories (ETL) 

รองรับงานด้าน High Voltage, High Current and Climate Labs ห้องปฏิบตักิารขนาดเลก็เพือ่ทดสอบและวิเคราะห์

วัสดุ และห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทาง เช่น Hyperbaric Testing of Materials and Components for             

Sub-sea Power and Signal Applications for the OFF-shore Industries และ (3) Smart Grid Laboratory 

รองรับงานและการวิจัยด้าน Realistic Models to Study the Behavior of Smart Grids, the Integration of the 

Power Grid and Internet เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับ Power Systems with Grid, Communications, Smart 

Meters, Loads, Smart House, Electric Vehicle Charging, Distributed Generation เป็นต้น นอกจากนี ้SINTEF 

ยังมีความร่วมมือทางด้านห้องปฏิบัติการกับพันธมิตรเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบอีกหลายด้าน และยังมีพื้นที่เปิดส�าหรับ

บริการห้องปฏิบัติการกว่า 7,000 ตารางเมตร ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             

แห่งนอร์เวย์ (Norwegian University of Science and Technology: NTNU)

22 SINTEF Energy Research. About SINTEF. Retrieved February 4, 2019, from SINTEF Energy Research Website: 
https://www.sintef.no/en/this-is-sintef
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2.3 Energy Research Institute of Nanyang Technological University (ERI@N)
 Energy Research Institute เป็นหน่วยงานภายใต้ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศ

สิงคโปร์ ศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านพลังงานส�าหรับมหานครเขตร้อนช้ืน (Systems-level research for tropical 

megacities) โดยศึกษาแบบ PPP (Public-Private Partnership) ร่วมกับ 26 ประเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า            

ตั้งแต่ Generation, Transmission ไปสู่อุตสาหกรรม

 ERI@N มีจ�านวนพนักงานในปี 2016 (พ.ศ. 2559) ทั้งสิ้น 211 คน โดยเป็นนักวิจัย 191 คน ในจ�านวนนี้เป็น

นักวจิยัทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอกถงึ 88 คน นกัวิจัยดังกล่าวท�างานอยูใ่นหน่วยวจัิยภายใต้ ERI@N 3 หน่วยวจิยั

ด้วยกันคือ Interdisciplinary Research Programmes (IRPs), Flagship Programmes และ ERI@N Accelerator 

Programme (EAP)24 ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มีการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่แตกต่างกันดังนี้

SINTEF	Energy	Research

Zero-emission transportWind PowerSubseaSmartCities

Smart GridsRenewable EnergyHydropowerGas Technology and Hydrogen

Energy SystemsEnergy Efficiency in the IndustryElectric Power Components

Climate and EnvironmentCarbon Dioxide Capture and Storage (CCS)Bioenergy

ภาพที	่2.3	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ	SINTEF

ที่มา: SINTEF Energy Research

 การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ SINTEF นั้นมุ่งพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านนวัตกรรมพลังงาน เพื่อ

จัดการแก้ปัญหาและให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้23

23 SINTEF Energy Research. Retrieved February 4, 2019, from SINTEF Energy Research Website: https://www.sintef.
no/en/sintef-energy#/

24 Energy Research Institute of Nanyang Technological University. Programmes. Retrieved March 27, 2019, from 
Nanyang Technological University Singapore Website: https://erian.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
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ตารางท่ี	2.1	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของ	Energy	Research	 Institute	of	Nanyang	Technological	

University

หน่วยวิจัย หัวข้อการวิจัยและพัฒนา

Interdisciplinary Research Programmes 
(IRPs) ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

• Renewables and Low Carbon            
Generation

• Renewables  Integ rat ion and                    
Microgrids

• Smart and Sustainable Building        
Technologies

• Electrification (Ports, Industry)
• Energy Storage and Fuel Cells
• Multi Energy System and Grids
• Future Mobility Solutions

ศึกษาเกี่ยวกับด้านวัสดุ เทคนิคการควบคุม โดยใช้แบบจ�าลอง
ทางคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบพลังงานทีย่ัง่ยนื และเป็นไปตามเป้าหมายการเป็น
ผู้น�าด้านพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพบนต้นทุนต�่าส�าหรับ
ประเทศก�าลังพัฒนาของสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นวิจัยในประเด็น 
ดังนี้

• Renewables and Low-carbon Generation (Solar, 
Wind and Marine)

• Energy Storage and Fuel Cells
• Renewables’ Integration and Microgrids
• Multi-Energy Systems and Grids
• Smart and Sustainable Building Technologies
• Future Mobility Solutions
• Maritime Clean Energy

Flagship Programmes ศึกษาการพัฒนาพลังงานทดแทนสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สงัคม เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืต่อระบบเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม
ในระยะยาวตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสิงคโปร์ ต้ังแต่ระดับ        
ผู้ก�าหนดนโยบายไปจนถึงผู้ใช้งาน รวมถึงศึกษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยทดลองใช้ระบบ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัยก่อนน�าออกไปใช้
งานจริงในโครงการหลัก ได้แก่

• EcoCampus
• Renewable Energy Integration Demonstrator          

Singapore (REIDS)

ERI@N Accelerator Programme (EAP) ศึกษาการพัฒนาพลังงานสะอาดร ่วมกับภาคเอกชนให้
เหมาะสมต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมที่เน้น
ติดตั้งสะดวก ต้นทุนต�่า เหมาะสมต่อการใช้งานที่หลากหลาย 
ได้รับมาตรฐานสากล และมีความเป็นไปได้ต่อการแข่งขันกับ
ตลาดโลก

ที่มา: Energy Research Institute of Nanyang Technological University, 2019
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2.4 IFP Energies Nouvelles (IFPEN)
 IFP Energies Nouvelles (IFPEN) เป็นสถาบันวิจัยและฝึกอบรมด้านพลังงานของประเทศฝร่ังเศส  

ที่ศึกษาเก่ียวกับพลังงาน การขนส่ง และสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ไปจนถึงออกสู่

อุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืน จากการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน ลดการก่อมลภาวะ

และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังในการผลิตพลงังานและการขนส่ง รวมถงึการใช้พลงังาน โดยศกึษาแบบ PPP 

(Public-Private Partnership) ทั้งในและต่างประเทศ IFPEN ได้รับงบประมาณวิจัยและพัฒนามาจากรัฐบาลฝรั่งเศส

และการร่วมวิจัย/อบรมสัมมนากับภาคเอกชน โดยในปี 2017 (พ.ศ. 2560) IFPEN มีงบประมาณวิจัยและพัฒนาอยู่       

ที่ประมาณ 232.9 ล้านยูโร ส�าหรับจ�านวนพนักงานของ IFPEN25 นั้นมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,638 คน โดยในจ�านวนนี้เป็น 

นักวิจัย 1,115 คน ซึ่งท�างานอยู่ใน 7 หน่วยวิจัยของ IFPEN ดังมีรายละเอียดตามภาพที่ 2.4

Sustainable	

Mobility

Renewable	

Energies

Responsible					

Oil	and	Gas

Climate	and	

Environment

• Reservoir
• Enhanced Oil Recovery (EOR)
• Offshore Drilling and Production

• Offshore Wind and Ocean Energies
• Geothermal Energy
• Hydrogen        •  Energy Storage      

• Fuels
• Petrochemicals
• Gas Treatment
• Basin

• Biofuels
• Biogas
• Bio-based Chemistry

• Hybrid and Electric Powertrains
• IC Powertrains
• Connected Vehicles

• Life Cycle Analysis (LCA)
• Critical Metals and Rare Earths

• CO
2 
Capture, Storage and Use

• Plastic Recycling
• Environment Monitoring

ภาพที่	2.4	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของ	IFP	Energies	Nouvelles

ที่มา: IFP Energies Nouvelles

25 IFP Energies Nouvelles. IFPEN. Retrived March 27, 2019, from IFP Energies Nouvelles Website: www.
ifpenergiesnouvelles.com



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 41

2.5 Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ)
	 Institute	 of	 Energy	 Economics,	 Japan	 (IEEJ)	 เป็นสถาบันวิจัยด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ ่น	 

ทีศึ่กษาเก่ียวกบัพลงังานและสิง่แวดล้อมในประเดน็ปัญหาความท้าทายต่อสิง่แวดล้อมในภาพรวมระดบัโลก	IEEJ	ได้รบั

งบประมาณวิจัยและพัฒนามาจากค่าบ�ารุงสมาชิกของสถาบันและรายได้จากการจ�าหน่ายรายงานตีพิมพ์ต่าง	ๆ	ซึ่งใน

ปี	2017	(พ.ศ.	2560)	IEEJ	มีงบประมาณวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ประมาณ	10,734.5	ล้านเยน	ในส่วนของพนักงานนั้น	ใน

ปี	2018	(พ.ศ.	2561)	IEEJ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น	195	คน	โดยเป็นนักวิจัยจ�านวน	63	คน	แบ่งออกเป็น	7	หน่วยวิจัย	

ซึ่งแต่ละหน่วยวิจัยก็มีการท�าวิจัยและพัฒนาในแต่ละด้าน	ดังนี้26

26	 Institute	of	Energy	Economics,	Japan.	Retrived	March,	2019,	from	The	Institute	of	Energy	Economics,	Japan	
Website:	https://eneken.ieej.or.jp/en

Nuclear EnergyGlobal Energy

International CooperationOilGasCoal

Renewable	EnergyElectric	Power

Energy	and	Economic	
Analysis

Econometric	and	
Statistical Analysis

Energy	ConversationClimate	Change	Policy	Research

Market	Survey Public	Relations	
and	Promotion

Information 
Provision

Co-research	Group

ภาพที่ 2.5 หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของ Institute of Energy Economics, Japan  

ที่มา:	Institute	of	Energy	Economics,	Japan,	2019

Strategy Research

Fossil Energy and
International Cooperation

Electric Power Industry and 
Renewable Energy
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Global Environment and 
Sustainable Development

Oil Information Center

Asia Pacific Energy 
Research Center
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2.6 Energy Future Lab
 Energy Future Lab27 ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 (พ.ศ. 2548) อยู่ภายใต้ Imperial College London ซึ่งจัดเป็น

ผู้น�าด้านการวิจัยพลังงานระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา และสร้างความร่วมมือจากหลากหลายสหสาขาวิชา         

ในการจัดการกับความท้าทายด้านพลังงานที่โลกเผชิญอยู่ โดยใช้การวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาเป็นตัวจักรส�าคัญ      

อีกทั้งยังร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและพันธมิตรอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และนโยบาย

 การด�าเนินงานของ Energy Future Lab นัน้อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลและสนบัสนนุจากคณะกรรมการทีป่รกึษา 

(Advisory Board) ซึง่เป็นผูแ้ทนจากอตุสาหกรรมพลังงาน คณะกรรมการกลยทุธ์ (Strategy Board) และคณะท�างาน

ด้านเทคนคิ (Technical Working Group) ซ่ึงประกอบไปด้วย นกัวชิาการด้านพลงังานทีป่ฏบิตังิานอยูภ่ายใน Imperial 

College London ส�าหรับจ�านวนของผู้ปฏิบัติงานภายใน Energy Future Lab นั้น มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบ

ไปด้วย ทีมผู้บริหารจ�านวน 4 คน นักวิจัยจ�านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งอื่น ๆ อีก 8 คน

 ด้านการวิจัยและพัฒนาภายใน Energy Future Lab นั้นเป็นไปในลักษณะของการท�างานร่วมกันกับทุกภาค

ส่วนของวิทยาลัย ผ่านทางความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหัวข้อการวิจัยที่ Energy Future Lab ให้

ความสนใจนั้นประกอบไปด้วย นโยบายและนวัตกรรม (Policy and Innovation) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

(Energy Infrastructure) พลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable Power) เมืองคาร์บอนต�่าและการขนส่ง (Low-carbon 

Cities and Transport) และเชือ้เพลงิฟอสซลิสะอาด (Clean Fossil Fuel) โดยประเด็นการวจัิยและพัฒนาที ่Energy 

Future Lab ให้ความสนใจนั้นมีดังต่อไปนี้

ที่มา: Energy Future Lab – Imperial College London

ภาพที่ 2.6 หัวข้อการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ Energy Future Lab

Sustainable Power
• Marine Energy
• Bioenergy
• Solar: PV, Solar Thermal,
 Solar Fuels
• Fuel Cells
• Nuclear: Fission, Fusion
• Wind Energy

Policy and Innovation
• Energy Policy Impacts
• Inventive Mechanisms
• Energy Service Innovation
• Energy Resource Mix Assessment

Energy Infrastructure
• Whole-system Models
• Smart Grids
• Energy System Integration
• Energy Storage
• Energy Efficiency

Low-carbon Cities and Transport
• Electric and Hybrid Vehicles
• Transport Use Modelling and 
 Low-Carbon Heat

Clean Fossil Fuels
• Carbon Capture Technologies
• Carbon Storage Technologies

27 Energy Futures Lab. Retrieved April 17, 2019, from Energy Futures Lab Website: https://www.imperial.ac.uk/
energy-futures-lab/
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 จากข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานวิจัยด้านพลังงานในต่างประเทศทั้ง 6 แห่งดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า           

หน่วยงานวิจัยในต่างประเทศนั้นมีด้วยกัน 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1) หน่วยงานวิจัยขนาดใหญ่ มีศูนย์หรือหน่วยงาน              

ภายใต้หลายหน่วยงาน และ 2) หน่วยวิจัยที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยหน่วยงานวิจัยด้านพลังงาน        

ขนาดใหญ่ในต่างประเทศนั้น จะมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยเป็นจ�านวนมาก ทั้งในส่วนของเครื่องมือ 

ห้องปฏบิตักิาร รวมถึงศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก และชมุชนใกล้เคยีงได้เข้ามาศึกษาและเรยีนรู้

ในเร่ืองของพลังงาน ในส่วนของงบประมาณนั้น หน่วยงานวิจัยในกลุ่มนี้มีแหล่งที่มาของงบประมาณที่หลากหลาย       

ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เช่น IFREN ของฝรั่งเศส ซ่ึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล           

ร่วมกบัรายได้จากการรบัจ้างวจิยั และ NREL ของสหรฐัอเมริกา ก็ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานพลงังาน

และพลังงานหมุนเวียน กระทรวงพลังงาน อีก 2 กลุ่มที่น่าสนใจคือ IEEJ ของญี่ปุ่น ถึงแม้จะเป็นสถาบันวิจัยพลังงาน

ของประเทศ แต่งบประมาณในการด�าเนนิงานนัน้กลบัได้มาจากค่าบ�ารงุสมาชกิและจ�าหน่ายรายงานตีพมิพ์ ในส่วนของ 

SINTEF จากนอร์เวย์ เรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานวิจัยขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก�าไร                     

ซึง่งบประมาณทีน่�ามาใช้ในการท�าวจิยั และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของหน่วยงานนัน้ได้มาจากการรบัจ้างวจิยั ส�าหรบั

กลุ่มของหน่วยวิจัยที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้น ไม่พบข้อมูลด้านแหล่งที่มาของงบประมาณที่ชัดเจน

 อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาถึงประเด็นการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยงานทั้ง 6 แห่งนั้นพบว่า           

หัวข้อการวิจัยและพัฒนา 3 หัวข้อแรกที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานวิจัยทั้ง 6 แห่งเป็นอย่างมากคือ  

1) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยตัวอย่างของประเด็นที่ท�าการศึกษานั้นมีทั้งในเรื่องพลังงานชีวมวล 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานสะอาดทางทะเล เป็นต้น 2) กริดและ

ไมโครกริด (Grid and Microgrid) นับได้ว่าได้รับความสนใจจากหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศมากพอสมควร                  

โดยประเด็นที่ท�าการศึกษานั้นมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับสมาร์ทกริด (Grid Modernization) 

การรวมกันของพลังงานหมุนเวียนและไมโครกริด (Renewables Integration and Microgrids) และ Multi Energy 

Systems and Grids และ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นที่หน่วยงานวิจัยดังกล่าว

ท�าการศึกษานั้น เช่น การดักจับและการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Capture and Storage) 

พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนต�่า (Renewable and Low Carbon Generation) เป็นต้น ส�าหรับประเด็นอื่น ๆ          

ที่หน่วยงานวิจัยในต่างประเทศสนใจศึกษานอกเหนือจาก 3 ประเด็นดังกล่าวนั้น ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)  

การขนส่งที่ไม่ปล่อยมลพิษ (Zero Emission Transport) เทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and 

Sustainable Building Technologies) เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cells) และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy 

Storage) ฯลฯ
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ในบทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพลังงานของประเทศไทย โดยท�าการศึกษา              

ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏริปูประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ รวมถงึแผนงานทีเ่กีย่วข้องกบัพลังงานโดยเฉพาะ 

อันได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลอืก แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเช้ือเพลงิ แผนทีน่�าทางการลดก๊าซเรอืนกระจก

ของประเทศ รวมถึงแผนงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน

ของไทย ในการน�าไปสูก่ารใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ และประชาชนสามารถเข้าถงึบริการพืน้ฐานนีไ้ด้อย่างทัว่ถงึ

และเท่าเทียม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ28 (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมีทั้งสิ้น 

17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยน�ามาใช้ในการก�าหนดแนวทางการ

พฒันาประเทศ โดยในส่วนของพลงังานนัน้ได้ถูกก�าหนดไว้ ในเป้าหมายที ่7 คอื การสร้างหลกัประกนัให้ทุกคนสามารถ

เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 5 เป้าประสงค์

คือ เป้าประสงค์ที่ 7.1) สร้างหลักประกันการเข้าถึงการบริการ พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และเชื่อถือ

ได้ เป้าประสงค์ที่ 7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก เป้าประสงค์ที่ 7.3) 

เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน ปี พ.ศ. 2573 เป้าประสงค์ที่ 7.A)            

ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 

ที่สะอาด ซึ่งรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด       

และสนบัสนนุการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานและเทคโนโลยพีลงังานทีส่ะอาด และเป้าประสงค์ที ่7.B) ขยาย

โครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี�าหรับการจดัส่งบริการพลงังานทีเ่ป็นสมยัใหม่และยัง่ยนืในประเทศก�าลงัพฒันา 

โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก�าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

บทที่ 3
ความเชื่อมโยงแผนงานด้านพลังงาน

ของประเทศ

28 United Nations. Sustainable Development Goals. Retrieved February 3, 2019, from United Nations Website: 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
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	 เป้าหมายส�าคัญทางด้านพลังงานที่ถูกก�าหนดไว้ใน SDGs น้ัน ประกอบไปด้วย 5 เร่ืองหลัก ๆ คือ  

1) การเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้อย่างทั่วถึง 2) ความสามารถในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน              

3) การเพิ่มสัดส ่วนของพลังงานหมุนเวียน 4) การเข ้าถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด  

พลังงานทดแทน เทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และ 5) การลงทุนและขยายโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน 

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีการจัดส่งพลังงานให้สามารถครอบคลุมในทุกประเทศ

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 – 258029 ทีป่ระเทศไทยได้จัดท�าข้ึนเป็นคร้ังแรกนีม้วีสัิยทัศน์เพ่ือให้ “ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพลังงานนับ

ได้ว่าเป็นหนึง่ในปัจจยัและแนวโน้มทีส่�าคญัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ท�าให้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุล

ความมัน่คงด้านพลงังานมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามส�าคญัมากขึน้ ประกอบกบักรอบการพฒันาตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีความเข้มงวดข้ึน ด้วยเหตุน้ี พลังงานจึงได้ถูกก�าหนดให้เป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพลังงานได้ถูกกล่าวถึงใน 2 ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขนั และยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีติท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

ดังมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน: ในยุทธศาสตร์นี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ใน 5 ประเด็นหลักคือ 1) เรื่องของเกษตรชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ มุ่งเน้นการต่อยอดจากเกษตรชีวภาพด้วย

การน�าวตัถดุบิเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมและพลังงานทีเ่กีย่วเนือ่งกับชวีภาพ รวมถงึพลังงาน

ชีวมวล เพื่อเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 2) ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ            

กกัเกบ็พลงังาน ในภาคอตุสาหกรรมและบรกิารขนส่งและโลจสิตกิส์ เพือ่ผลกัดนัการเปลีย่นผ่านของอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 3) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ

จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

เพ่ือให้เกิดความสมดุล มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 4) พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานท่ีมีมูลค่าเพิ่ม และ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ และ 5) จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีราคาที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม: ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ได้

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานไว้ในหลายมิติด้วยกัน ได้แก่ 1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน 2) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี เพื่อ

พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 3) เพิม่ศกัยภาพการผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือก 4) พัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น 

เพือ่ให้สามารถรองรบัพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกทีเ่พ่ิมข้ึนในระบบได้อย่างมัน่คง และมเีสถียรภาพ 5) เพิม่

29 ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580. วันท่ีค้นข้อมูล 21 พฤษภาคม 2562, จาก ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม        
แห่งชาติ เว็บไซต์: http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_PlanOct2018.pdf
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บ

พลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ใน

สัดส่วนที่สูงขึ้น และมีการกระจายศูนย์มากขึ้น 7) ส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยการสนับสนุน

ทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร 8) ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 9) ใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ 10) สร้างจิตส�านึกและให้

ความรู้กับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางการพฒันาภายใตย้ทุธศาสตรช์าตดิงักล่าวจะเหน็ได้ว่า ไทยไดม้กีารวางแนวทางด้านพลงังานโดย

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา เพิ่มสัดส่วนและศักยภาพการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก มุ่งเน้นการน�า

วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตพลังงาน สร้างความเชื่อมโยงในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงของ

ระบบพลงังานโดยพฒันาระบบการบรหิารจดัการท้ังระบบด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะให้สามารถรองรบัการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพฒันาอตุสาหกรรมระบบกกัเกบ็พลงังานเพือ่

รองรบัการเปลีย่นแปลงไปสูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอจัฉรยิะ รวมถงึสนบัสนนุทางด้านการเงนิและบงัคบัใช้กฎหมาย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาคารอัจฉริยะ และการให้ความรู้ สร้างจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จากแนวทางการพัฒนาตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านมาเป็น

แผนแม่บทเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 23 ฉบับ โดยแผนแม่บท            

ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานนั้นมีจ�านวน 8 ฉบับด้วยกันคือ 1) การเกษตร 2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   

3) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ 4) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 5) เขตเศรษฐกิจพิเศษ                            

6) การเติบโตอย่างยั่งยืน 7) การบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ และ 8) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีแนวทาง              

การพัฒนาในแต่ละแผนย่อยดังนี้

ตารางที่	3.1	แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้แผนแม่บท แนวทางการพัฒนา

การเกษตร

• แผนย่อยเกษตรชีวภาพ - สนับสนุนให้มีการน�าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลงังานท่ีเกีย่วเนือ่งกบัชวีภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

• แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ - สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ             
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ  
ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส�าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น
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ประเด็นภายใต้แผนแม่บท แนวทางการพัฒนา

• แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาระบบคมนาคม

- ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู ่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงาน
ทางเลือกอื่น ๆ โดยจัดท�าแนวทางการพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมความ
พร้อมและถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

• แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ

- ต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ีไทยมีความ     
เข้มแข็งให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุม
หลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรม
ด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิต
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็น
เทคโนโลยสีองทาง เพือ่ลดการพึง่พาด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก
ต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

• แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู ่
อัจฉริยะ

- จดัระบบและเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวในเมอืงให้เพียงพอต่อจ�านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงาน
สะอาด
- ส่งเสริมการสร้างอาคารทีไ่ด้มาตรฐาน อาคารประหยดัพลงังานและ
สามารถป้องกนัการเกดิปรากฏการณ์เกาะความร้อน
- พัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- มีการวางแผนเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ป้องกนัการรุกล�า้พืน้ทีสี่เขยีวจากการขยายตัวของเมอืงในอนาคต และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน	ระบบโลจิสติกส์	และดิจิทัล

• แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

- ท�าให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังท�าให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ 
ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล
- สนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะท่ีใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นภายใต้แผนแม่บท แนวทางการพัฒนา

• แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน

- จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทัง้ระบบให้มี
ความมัน่คงในระดบัทีเ่หมาะสม ทนัสมยั สามารถรองรบัความต้องการใช้
พลงังานตามการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ และการเปลีย่นแปลง
ด้านเทคโนโลย ีมีการกระจายชนดิของเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
- ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาเทคโนโลย ีปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ 
เพือ่สนบัสนนุการจดัหาแหล่งพลงังานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบการบรหิารจดัการพลงังานอจัฉรยิะ เพือ่น�าไปสูก่ารผลติและ
การใช้พลงังานทีม่ปีระสิทธภิาพ มเีสถยีรภาพ และทนักบัแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยด้ีานพลงังานในอนาคต
- สนบัสนนุการผลติและการใช้พลงังานทดแทนทัง้พลงังานไฟฟ้า พลงังาน
ความร้อน และเชือ้เพลิงชีวภาพตามศกัยภาพของแหล่งเชือ้เพลิงในพืน้ท่ี 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทน
อย่างเพยีงพอ โดยค�านึงถงึต้นทุนค่าพลงังานทีเ่หมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้
ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทนุผลติไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกนิเข้าสู่
ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารบัซ้ือและเงือ่นไขอืน่ ๆ ในทางลบต่อผูใ้ช้
ไฟฟ้ารายอืน่ ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทัง้ปรับปรงุการก�ากับ
ดูแลให้สามารถควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบ        
Real Time เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการบริหารจดัการและการวางแผนระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสรมิการวจัิย พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานพลงังานทดแทน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และ   
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ และการน�ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้า           
จากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึน และการผลิตไฟฟ้าท่ีมีการ      
กระจายศนูย์มากขึน้
- สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม        
ภาคธรุกจิ ภาคขนส่ง และภาคครวัเรอืน ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้
พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน
อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ
- พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบยีบการก�ากบัดูแลให้ส่งเสรมิการ
แข่งขนัในกจิการพลงังาน สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป และ
ส่งเสรมิให้เกดิการอนรัุกษ์พลังงาน รวมทัง้บริหารจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
เพือ่สนบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
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ประเด็นภายใต้แผนแม่บท แนวทางการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

• แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

- อนุรักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ�านวน
ประชากร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุน
พลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

• แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

- ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน�า้ประปา ที่อยู่
อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความต้องการของ
พื้นที่

การเติบโตอย่างยั่งยืน

• แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

- ด�าเนนิงานตามแนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกในสาขาพลงังานและ
ขนส่ง กระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้ผลติภัณฑ์ และการจัดการ
ของเสยี เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทาง
อตุสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต�า่ ลดการเกดิของเสยี เป็นต้น

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

• แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน�้า
เชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือเพิ่มความ
มั่นคงด้านน�า้ของประเทศ

- การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน�า้ในพื้นที่ และลุ่มน�า้ (ที่
เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงานของเสีย ตามแนวคิด Circular 
Economy) และการผันน�า้ในพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

• แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน�้า
ทัง้ระบบ ในการใช้น�า้อย่างประหยดั 
รู ้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น�า้ให้ทดัเทยีมกบัระดบัสากล

- จัดให้มีน�้าอย่างเพียงพอส�าหรับการพัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม
ตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน 
พร้อมมีระบบดูแลน�้าภายในพื้นท่ีส�าหรับผู ้ใช ้น�้าในนิคมเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน�้าฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

• แผนย ่อยการวิ จั ยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

- พฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสรมิการวจิยั พฒันา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงาน โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส�าคัญ อาทิ ชีววัตถุ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่าย
พลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน
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ประเด็นภายใต้แผนแม่บท แนวทางการพัฒนา

• แผนย ่อยการวิ จั ยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยด้ีานพลังงานหมนุเวยีนและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
ระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ
การน�ามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ใน
สัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ30

 ตามแนวทางการพฒันาของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตดิงักล่าว จะเหน็ได้ว่าแนวทางการพฒันาทีก่�าหนด

ขึ้นนั้นได้ให้ความส�าคัญกับพลังงานในมิติของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นอย่างมาก โดยมีการตั้งเป้าหมายของ

แผนย่อยดงักล่าวใน 4 ประเดน็หลกัคอื 1) การใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าลดลง 2) การใช้พลงังานทดแทนทีผ่ลติ

ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 3) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น และ 4) การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าของประเทศให้มปีระสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยรีะบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ นอกจากแนวทางการพฒันาตามมิตขิอง

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานดังกล่าวแล้ว ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ ยังให้ความส�าคัญกับเรื่องของการ

วิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงาน

อจัฉรยิะ และระบบกกัเกบ็พลงังาน อย่างไรกต็าม ม ี4 ประเดน็ทีน่่าสนใจและปรากฏอยูใ่นแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์

ชาติ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้า และขายไฟฟ้าส่วนเหลือเข้าสู่ระบบ การปรับปรุงการ

ก�ากบัดแูลให้สามารถควบคมุ ตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านพลงังานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และการปรับปรงุกฎหมาย ระเบยีบและการก�ากบัดแูลให้เกดิการแข่งขนัใน

กิจการพลังงาน 

3.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
 ในการจัดท�าแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนั้น ได้มีการก�าหนดแนวคิดและแผนการเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายของไทยตามความ

ตกลงปารีส (COP21) โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ก�าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้รวม 6 ด้าน                 

17 ประเด็น31 คือ

30 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ. วันที่ค้นข้อมูล 22 พฤษภาคม 2562,  
จาก ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์: http://nscr.nesdb.go.th/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต/

31 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏิรูปประเทศ. วันที่ค้นข้อมูล 6 
เมษายน 2562, จาก ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเวบ็ไซต์: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_6/1.PDF
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1. ด้านการบริหารจัดการพลังงานประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน               

(2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (3) การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพื่อก�าหนดกลไกการให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ การจัดต้ังโรงไฟฟ้า การจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน          

และการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร

2. ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า โดย

ก�าหนดสดัส่วนเชือ้เพลงิ และปฏริปูการจดัหาพลงังานทัง้ระบบ (2) ส่งเสรมิกจิการไฟฟ้าเพือ่เพิม่การแข่งขนัทีใ่ช้พลงังาน

ทดแทนทีผ่ลติและซือ้ขายไฟฟ้ากนัเองภายในชมุชนและครัวเรือน (3) ปฏรูิปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟ้า ปรับปรงุ

โครงสร้างของแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ 

ปรับปรุงการก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและปฏิรูปการจัดหาพลังงาน พร้อมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) รายภาค และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ     

ทีต่ัง้โรงไฟฟ้าทีมี่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และปรบัโครงสร้างกจิการไฟฟ้าทีส่่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนั และกลไกตลาด        

ในกิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 

ประกอบด้วย
2 ประเด็นปฏิรูป

ประกอบด้วย
2 ประเด็นปฏิรูป

ประกอบด้วย
3 ประเด็นปฏิรูป

ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป

ประกอบด้วย
3 ประเด็นปฏิรูป

ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป

1.	ด้านการบริหาร
จัดการพลังงาน	
ของประเทศ

3.	ด้านปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

4.	ด้านพลังงาน
ทดแทน

5.	ด้านการอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ

6.	ด้านเทคโนโลยี	
นวัตกรรม	และ	

โครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน แผนปฏิรูป

ประเทศด้าน
พลังงาน

ภาพที	่3.1	ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ที่มา: ปรับปรุงจากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.	ด้านไฟฟ้า
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3. ด้านปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีประกอบด้วย 2 ประเดน็ปฏริปู ได้แก่ (1) การพฒันาอตุสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 

โดยจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ ส่งเสรมิให้เกดิการแข่งขนัในการประกอบธรุกจิพลังงาน และสร้างโอกาสให้ไทยกลายเป็น Regional Liquefied 

Natural Gas (LNG) Trading Hub (2) การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะท่ี 4 โดยพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก           

และเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก และก�าหนดพื้นท่ีใหม่

ส�าหรับพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะยาว

4. ด้านพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล

ไม้โตเร็วส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (2) จัดท�าแนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน�าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง     

เพื่อผลิตไฟฟ้า (3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟอย่างเสรี (4) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี       

เพือ่สนบัสนนุพลงังานทดแทน ส่งเสรมิการแข่งขนั และสร้างเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/

ระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตพลังงานใช้เอง และก�าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของ

อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

5. ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่  

(1) ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน และการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าในกลุ่มอตุสาหกรรม (2) การใช้ข้อบญัญติัเกณฑ์มาตรฐาน

อาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code) (3) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส�าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม และลดการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม และอาคารภาครัฐตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

6. ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่  (1) การส่งเสริม

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ (2) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้การผลิตและ         

การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ. 2560 – 256432 นี ้ยดึวิสัยทศัน์และก�าหนดเป้าหมาย

และตวัช้ีวดัตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี โดยทีเ่ป้าหมายและตวัชีว้ดัดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติก�าหนดขึ้น นอกจากนี้ แนวทางในการพัฒนาของแผนฯ ฉบับนี้ ยังสอดรับ

กับประเด็นการปฏิรูปประเทศ และไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นการเชื่อมต่อและแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ

 ภายใต้แผนฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการ

สร้างความมัน่คงทางพลงังานได้ถกูก�าหนดให้เป็นส่วนหนึง่ของวตัถปุระสงค์และเป้าหมายในแผนฯ โดยแผนฯ ฉบบัที่ 

12 ได้ก�าหนดเป้าหมายของการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไว้ 2 ประเด็นด้วยกันคือ 1) ก�าหนดให้ปัจจัยสนับสนุน 

อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ เพื่อให้

ระบบเศรษฐกจิมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้ 2) ทนุทางธรรมชาติและคณุภาพสิง่แวดล้อมสามารถสนบัสนนุการเตบิโต

32 ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ สรปุสาระส�าคญั แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีส่บิสอง พ.ศ. 
2560 – 2564. วันที่ค้นข้อมูล 24 พฤษภาคม 2562, จาก ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์: https://
www.nesdc.go.th/download/plan12/สรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12.pdf
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน�้า โดยก�าหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ. 2563 ส�าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวนั้นได้

ถูกก�าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด

ความเข้มของการใช้พลงังานและลดต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศ การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทนต่อปรมิาณการใช้พลงังานข้ันสดุท้าย และลดการพึง่พาก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ซึง่เป้าหมายและตวัชีวั้ด

ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบไปด้วย

 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน 

(Energy Intensity: EI) และลดต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศ โดยตวัชีว้ดัทีก่�าหนดคือ สดัส่วนการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน            

ขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ส�าหรับตัวชี้วัดของเป้าหมายนี้มีด้วยกัน 2 ตัวชี้วัดคือ            

1) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 

ในปี พ.ศ. 2564 และ 2) สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี            

พ.ศ. 2564 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนฯ ฉบับที่ 12 นี้ มีรายละเอียดดังนี้33

ตารางที่	3.2	แนวทางการพัฒนาด้านพลังงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	12

แนวทางการพัฒนา รายละเอียด

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้
พลังงาน

• พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจ  
และภาคครัวเรือน อาทิ มาตรการหรือโครงการเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลงังาน และมาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบราง 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
รณรงค์สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

• ปรบัปรงุโครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ เป็นธรรม และ
พฒันากลไกด้านภาษ ีเพ่ือน�ามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัด

33 ส�านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564). วันที่ค้น
ข้อมลู 24 พฤษภาคม 2562, จาก ส�านักงานสภาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิเวบ็ไซต์: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.
php?nid=6422
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แนวทางการพัฒนา รายละเอียด

• บังคบัใช้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรัุกษ์พลังงาน และเพ่ิม
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการบังคับ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) ส�าหรบัอาคาร
ใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานการประหยดัพลงังานส�าหรบัผูผ้ลติและจ�าหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard: EERS) รวมท้ัง
ก�าหนดนโยบายและมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่ชัดเจน 
ในการสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือเตรียม
ความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรบัการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง 
ในอนาคต

• ส่งเสรมิให้ภาครัฐและเอกชนวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน
และการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน ส�าหรบัเครือ่งจกัร วสัด ุอปุกรณ์ 
ในกระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ และการด�ารงชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่
การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานทีค่รอบคลุมทัง้ในภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกิจ 
และภาคครวัเรอืน และส่งเสรมิให้เกดิการน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมทัง้
ก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้งานเคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ครอบคลุม 
ทั้งระบบผลิต ระบบส่ง ระบบจ�าหน่าย และผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถน�า
ผลการด�าเนินการไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์

2. จัดหาพลังงานให้เพียงพอและ
สร ้ างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน

• จัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversi-
fication) ท่ีใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้าตามกรอบประมาณการสดัส่วนการ
ใช้เช้ือเพลงิของแผนพฒันาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตามศกัยภาพ
เชิงพื้นที่ พัฒนาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถ 
ในการรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับ
ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละพืน้ที ่รวมถงึสอดคล้องกบัปรมิาณ
ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการก�าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารายพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง 
โดยเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

• ส�ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และผลักดันการใช้ประโยชน์ก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิท่าเรอืรบัก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) อย่างเหมาะสม
และรองรับนโยบายส่งเสริมการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด 
การให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third Party 
Access: TPA) ในราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มการลงทุนในระบบโครงสร้าง
พื้นฐานน�้ามันเชื้อเพลิงโดยการพัฒนาระบบการขนส่งน�า้มันทางท่อ
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3. เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการ 
การผลิต และการใช ้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือ
น�ามาใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในอนาคต โดย
ค�านึงถึงการสร้างมาตรฐานและก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านพลังงาน 
ตลอดจนการให้ความรูก้บัประชาชนเก่ียวกบัพลงังานทดแทนอย่างถกูต้อง
และต่อเนื่อง

• ประเมินมาตรการและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) เพือ่พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ 
การส่งเสรมิอืน่ ๆ  โดยค�านงึถงึการก�าหนดต้นทนุท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
ท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และสร้างกลไกในการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้พลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืกตามเป้าหมาย แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก ตั้งแต่ขั้นการจัดหา การเตรียมวัตถุดิบ การขนส่ง 
ระบบการจัดการ จนถึงการผลิตพลังงานขั้นสุดท้าย

• ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่ง 
โดยใช้กลไกตลาดในการผลกัดนัให้เชือ้เพลงิชวีภาพมรีาคาทีแ่ข่งขนัได้กบั
เชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนทั้งการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ  
และครัวเรือน

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน  
และขยะ ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์

4. ปรบัปรงุและพฒันาการก�ากบัดแูลการประกอบกิจการพลงังานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบอย่างถกูต้อง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และการก�าหนดโครงสร้างราคา
พลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภค

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย ์การซื้อขายพลังงานและ
เพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ        
ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับการเช่ือมโยง          
โครงข่ายพลังงานกบัประเทศในภมูภิาคอาเซียน รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์การซ้ือขายพลังงาน      
ในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน     
ของไทย
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•	 ผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคให้สามารถพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าและก�าหนดคุณภาพน�้ามันส�าเร็จรูปร่วมกัน	 เพื่อขยาย
โอกาสในการลงทุน	รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านใน
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน	โดยพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้านพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนตามความเหมาะสม	 เพื่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

•	 ส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยน�าความรู้และ
ความเชี่ยวชาญไปลงทุน	ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน	
โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านพลังงานภายในประเทศบูรณาการการ
ท�างานร่วมกัน	เพ่ือขยายช่องทางธรุกจิในประเทศเพ่ือนบ้านและสนบัสนนุ
การเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานตามแผนฯ	ฉบับที่	12	นี้	มุ่งเน้นในหลายประเด็น			

ด้วยกัน	คอื	การประหยดัพลังงาน	การอนรุกัษ์พลังงาน	เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	การปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐาน							

ในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการผลิตพลังงานทดแทน	และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน	โดยในแผนฯ	ฉบับที่	12	ได้ก�าหนดให้

มีแผนรองรับแนวทางการพัฒนาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องไว้	5	แผนด้วยกันคือ	แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	

พ.ศ.	2561	-	2580	(Power	Development	Plan	2018:	PDP	2018),	แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2558	-	2579	

(Energy	Efficiency	Plan	2015:	EEP	2015),	แผนพัฒนาพลังงานทดแทน	พ.ศ.	2558	-	2579	(Alternative	Energy	

Development	Plan	2015:	AEDP	2015),	แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2558	-	2579	(Oil	Plan	2015)	

และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	พ.ศ.	2558	-	2579	(Gas	Plan	2015)

3.5 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม	20	ปี34	 จัดท�าขึ้นตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ที่เน้นการปรับเปลี่ยน		

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

จึงจ�าเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในระยะยาวส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเช่นเดียวกัน	โดยยุทธศาสตร์การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทางด้านพลังงานนั้น	 ได้มีการก�าหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ส�าคัญ	คือ

34	 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579).	วันที่ค้นข้อมูล	1	
กุมภาพันธ์	2562,	จาก	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เว็บไซต์:	http://www2.nrct.go.th/portals/0/downloads/ร่าง-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม20ปี60-79.pdf
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1) พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) โดยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิง

ชวีมวลต่าง ๆ  ขยะ และไม้โตเรว็ รวมทัง้กระบวนการแปรรปูเป็นพลงังาน การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการใช้ก๊าซ

ชวีภาพจากของเสยีอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมเพือ่ผลิตไฟฟ้า การพัฒนารูปแบบและระบบในการจัดการชวีมวลและ

ขยะ เพือ่ผลติพลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การพัฒนาทางเลือกและรูปแบบส�าหรับพลังงานชนบท รวมถึงโรงไฟฟ้า

ชุมชนที่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้  

2) เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โดยลดต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอล 

และไบโอดเีซล) จากพืชน�า้มนัท่ีปลกูได้ในประเทศ การเพิม่ประสทิธภิาพในการเกบ็เกีย่ว รวบรวม และขนส่งพชืพลงังาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล การน�าผลผลิตทางการเกษตรและส่วนที่เหลือใช้

จากการบริโภคภายในประเทศและส่งออกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน โดยต้องสร้างสมดุลระหว่างพืชพลังงาน

และอาหาร การศึกษาศักยภาพของพืชต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเป็นวัตถุดิบส�าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและอาคาร               

การสร้างมาตรการเพื่อเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

4) การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เพื่อความมั่นคงในการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยวางระบบกักเก็บ

พลังงานเพื่อใช้ร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid/Microgrid) และระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

(Distributed Generation System) การพัฒนาวัสดุและระบบการกักเก็บพลังงานชนิดต่าง ๆ ส�าหรับอุตสาหกรรม     

ต่อเนื่องและยานยนต์ไฟฟ้า การวิจัยและการพัฒนาวัสดุส�าหรับระบบการกักเก็บพลังงาน การพัฒนาระบบจัดการ

แบตเตอร่ี (Battery Management System) การจดัการแบตเตอรีห่ลงัใช้งาน ระบบโครงสร้างพืน้ฐานรองรบัยานยนต์

ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตระบบการกักเก็บพลังงาน และการ

สนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาระบบ

การกักเก็บพลังงาน

3.6 แผนบรูณาการพลงังานแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 - 257935 และแผนท่ีน�าทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 257336

ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ก�าหนดให้มี 5 แผนรองรับท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (Security) ตามรายละเอียดข้างต้น ทางกระทรวงพลังงานจึงได้ม ี

การบูรณาการแผนพลงังานแห่งชาตทิัง้	5	แผนหลกั โดยกระจายสดัส่วนเชือ้เพลิง (Fuel Diversification) ด้วยต้นทนุ

การผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็ม

ตามศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี การขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า และระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ให้มคีวามสอดคล้องและสอดประสานภาพรวมการจดัการพลงังาน

ได้อย่างเป็นเอกภาพ โดยมีรายละเอียดของ 5 แผนงานหลักคือ  

35 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2559). แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB). วันที่ค้นข้อมูล 18 
กุมภาพันธ์ 2562, จาก ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://www.eppo.go.th/index.php/
th/plan-policy/tieb  

36 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช. (2560). แผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573. วันที่ค้นข้อมูล 18 
กมุภาพนัธ์ 2562, จาก Thailand – European Union Policy Dialogues Support Facility เวบ็ไซต์: http://thailand-eupdsf.
org/uploads/174da28894ea654559f0bb0dd39b6486.pdf
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1. แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP 2018)  

พ.ศ. 2561 – 258037 เป็นแผนหลกัท่ีใช้ส�าหรับการจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้ตาม

การเติบโตของเศรษฐกจิและการเพิม่ขึน้ของประชากร รวมถงึการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าทีค่าด

ว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยแผน PDP 2018 นีใ้ห้ความส�าคญักบั 3 ประเด็นหลักทีส่อดรบักับนโยบายของภาครฐั ได้แก่ 

1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค โดยครอบคลุม

ทัง้ระบบผลติไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า  2) ด้านเศรษฐกจิ ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าทีม่ต้ีนทนุต�า่ รวม

ถึงการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) 

สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งด้านการผลิต

ไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)

2. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579  (Energy Efficiency Plan: EEP 2015)38 ตั้งเป้าหมาย 

ที่จะลดอัตราส ่วนของปริมาณพลังงานที่ ใช ้ต ่อผลของกิจกรรม หรือลดความเข ้มของการใช ้พลังงาน  

(Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 โดยการผลักดันมาตรการต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยร้อยละ 15 เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และร้อยละ 85 เป็นการลดการใช้

พลังงานความร้อน 

3. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP 2015) เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)    

จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ท่ีมาจากกระบวนการสันดาปของเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใช้พลังงาน         

ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่ม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี            

พ.ศ. 2579 และในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงาน             

ขั้นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2579

4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579 (Gas Plan 2015)39 โดยชะลอการเติบโตของการใช้

ก๊าซธรรมชาติ ทัง้ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากร้อยละ 64 ลดลงเหลอืร้อยละ 37 ในปี พ.ศ. 2579 ตามแผน PDP 2018 

รวมถึงการประหยัดพลังงานก๊าซในอุตสาหกรรมตามแผน EEP 2015 และการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน       

ทางเลือกตามแผน AEDP 2015  

37 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2562). แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580. 
วันที่ค้นข้อมูล 20 มิถุนายน 2562, จาก ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://www.eppo.
go.th/index.php/th/plan-policy/tieb/pdp

38   ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 -2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 
2015). วันที่ค้นข้อมูล 31 มกราคม 2562, จาก ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://www.
eppo.go.th/images/POLICY/PDF/EEP2015.pdf

39   ส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน. (2559). แผนจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan). วนัทีค้่นข้อมลู 15 กุมภาพนัธ์ 
2562, จาก ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-
policy/tieb/gasplan
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5. แผนการบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 – 257940 ซึ่งรวมถึงน�้ำมัน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็น

เช้ือเพลงิ และก๊ำซธรรมชำตสิ�ำหรบัยำนยนต์ โดยแผนจะมุง่เน้นกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้มนัเชือ้เพลงิในภำคขนส่ง เนือ่งจำก

เป็นภำคส่วนทีใ่ช้น�ำ้มนัเช้ือเพลงิสูงสดุ โดยสนับสนุนมำตรกำรประหยดัน�ำ้มนัเชือ้เพลิงในภำคขนส่งตำมแผน EEP 2015 

บรหิำรจดักำรชนิดของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้เหมำะสมกบักลุม่ผู้ใช้ต่ำง ๆ  ได้แก่ ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum 

Gas: LPG) และก๊ำซธรรมชำติส�ำหรับยำนยนต์ (Natural Gas for Vehicle: NGV) เพื่อให้รำคำขำยสะท้อนต้นทุน       

ที่แท้จริง กำรลดชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยพิจำรณำปรับชนิดของน�้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ให้

สอดคล้องกับเทคโนโลยีของรถยนต์และมีควำมสมดุลของโรงกลั่นน�้ำมัน รวมถึงกำรผลักดันให้มีกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง

มำตรฐำนเดยีวกนัและสอดคล้องกบัมำตรฐำนภมูภิำคอำเซยีน (Harmonization of ASEAN Fuel Quality Standards: 

HAFQS) เพื่อลดปัญหำในด้ำนกำรเดินทำงข้ำมพรมแดน และลดอุปสรรคต่อกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงประเทศ

สมำชกิ ปรบัโครงสร้ำงรำคำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้เหมำะสม ทัง้รำคำน�ำ้มนั LPG และ NGV เพือ่ให้สอดคล้องกบัต้นทนุและ

ให้มีภำระภำษีที่เหมำะสมระหว่ำงน�้ำมันเชื้อเพลิงต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

ของประเทศ และมีกำรผลักดันกำรใช้เชื้อเพลิงเอทำนอลและไบโอดีเซลตำมแผน AEDP 2015

ทัง้น้ี แผนพลงังำนแห่งชำตทิัง้ 5 แผนงำนหลกั ได้มกีำรบรูณำกำรกบัแผนทีน่�ำทำงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกของ

ประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 

2021 - 2030: NDC Roadmap) ซึ่งทำงส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัด

ท�ำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด�ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกใน 4 สำขำคือ พลังงำน ขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรม

และกำรใช้ผลติภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสยีชมุชน โดยมศีกัยภำพในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกรวมทัง้สิน้ 115.6 ล้ำนตนั 

คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (Mt-CO
2
eq) ณ ปี พ.ศ. 2573 โดยก�ำหนดมำตรกำรตำมแผนงำนที่จะส่งผลต่อ              

กำรลดก๊ำซเรือนกระจกประกอบด้วย 15 มำตรกำร และเป็นส่วนของภำคพลังงำนและขนส่งถึง 113.0 ล้ำนตัน 

คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (Mt-CO
2
eq) โดยก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรเป็น 9 มำตรกำร ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนใน

ครัวเรือน/อำคำรพำณิชย์/อุตสำหกรรม/กำรคมนำคมขนส่ง กำรใช้พลังงำนทดแทนในครัวเรือน/อำคำรพำณิชย์/

อตุสำหกรรม กำรใช้เช้ือเพลงิชีวภำพส�ำหรบัยำนพำหนะ ซ่ึงทัง้ 9 มำตรกำรได้ด�ำเนนิกำรอยูใ่นแผนพลงังำนของประเทศ

ไม่ว่ำจะเป็น PDP 2018, AEDP 2015, EEP 2015 และแผนแม่บทในกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งที่ยั่งยืนฯ ในส่วนของ

ภำคกำรคมนำคมขนส่ง ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งมี

ศักยภำพในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 41 Mt-CO
2
eq ณ ปี พ.ศ. 2573 โดยเป็นมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรใช้พลังงำน 31 Mt-CO
2
eq และมำตรกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพส�ำหรับยำนพำหนะ 10 Mt-CO

2
eq แผนปฏิบัติกำร

ลดก๊ำซเรือนกระจกสำขำคมนำคมขนส่งได้ก�ำหนดกรอบแผนงำนท่ีควรด�ำเนินกำรเพ่ิมเติมจำกแผนเดิมของหน่วยงำน 

โดยด�ำเนินกำรใน 3 มำตรกำร คือ 1) หลีกเลี่ยงหรือลดกำรเดินทำง 2) เปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำง 3) ปรับปรุงหรือ

พัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในยำนยนต์ เช่น เทคโนโลยีกำรประหยัดพลังงำนของยำนยนต์ กำรใช้พลังงำน        

ทำงเลือก กำรส่งเสริมน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ กำรส่งเสริมกำรใช้รถและจักรยำนไฟฟ้ำ

40 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน. (2559). แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan). วันที่ค้นข้อมูล 20 
กุมภำพันธ์ 2562, จำก ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน เว็บไซต์: http://www.eppo.go.th/index.php/
th/plan-policy/tieb/oilplan
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3.7 นโยบายพลังงานฐานนวัตกรรม Energy 4.0
นอกจากการบูรณาการแผนพลังงานของประเทศไทยทั้ง 5 แผนดังกล่าว ส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลงังาน (สนพ.) ยงัได้จดัท�านโยบายพลงังานฐานนวตักรรม “Energy 4.0”41 เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพของระบบ

พลังงาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีช่วยเพิ่มมูลค่า ผสานกับการใช้พลังงานสะอาด โดยจะด�าเนินการใน 4 ด้าน 

คือ 1) ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ทดแทนน�้ามัน 2) บริหารจัดการพลังงานแบบเบ็ดเสร็จใน

รูปแบบ Smart Home หรือ Smart Grid หรือ Smart City โดยจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนมากขึ้น 3) Energy 

Storage System หรือระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ Power Bank ที่มีขนาดใหญ่มาก 4) การขับเคลื่อนการลงทุน

ด้านเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioenergy) โดยน�าสนิค้าเกษตรมาแปรรปูให้เป็นพลังงาน หรือเพ่ิมประสิทธภิาพในการแปรรปู

สินค้าเกษตรให้เป็นพลังงาน 

3.8 การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ด้วย BCG Model
BCG Model42 เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นสรา้งสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความ

ยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นการบูรณาการและสร้างความเชือ่มโยงกนัระหว่างเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) 

เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) และเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) โดยน�าองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาปรับเปล่ียนระบบการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งรักษา

สมดลุของสิง่แวดล้อม ซึง่สามารถน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ของสหประชาชาต ิและสอดรบักบัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเศรษฐกิจชีวภาพ	

(Bioeconomy) คอื ระบบท่ีน�าความรูด้้าน วทน. มาช่วยพัฒนาการผลติสนิค้าและบรกิารทีใ่ช้ประโยชน์จากทรพัยากร

ชีวภาพ ทั้งด้านเกษตร อาหาร สุขภาพการแพทย์ และพลังงาน ทรัพยากรที่น�ามาผลิตในระบบเศรษฐกิจชีวภาพต้อง

สามารถปลูกทดแทนหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable) มีการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular	Economy)	คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนท่ีจะน�าทรัพยากรใน

ระบบการผลติท้ังหมดกลบัคนืสูส่ภาพเดมิและสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เพือ่รบัมอืกบัปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร

ในอนาคต จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังนั้น เศรษฐกิจหมุนเวียน  

จึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นานท่ีสุด ส่งเสริมการใช้ซ�้า สร้างของเสียในปริมาณที่ต�่าที่สุด และให้ความส�าคัญ

กบัการจดัการของเสยีจากการผลติและบรโิภค ด้วยการน�าวตัถดิุบทีผ่่านการผลติและบรโิภคแล้วเข้าสูก่ระบวนการผลติ

ใหม่ เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ซ่ึงเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่น�าไปสู่

ความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากล

41 Green Network Magazine to Save the World. (2561). ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานไทย และ Energy 4.0. วันที่ค้นข้อมูล 
3 กุมภาพันธ์ 2562, จาก Green Network Magazine to save the world เว็บไซต์: http://www.greennetworkthailand.
com/energy-4-0-way/

42 ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. (2561). สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว                      
Bio – Circular – Green Economy. วันที่ค้นข้อมูล 5 พฤศจิกายน 2561, จาก ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิเวบ็ไซต์: http://stiic.sti.or.th/work/bcg-model/
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จากข้อมูลสมดุปกขาว BCG in Action เสนอโดยประชาคมวจิยัด้านเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีนและ

เศรษฐกิจสเีขยีว เม่ือ พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ได้มข้ีอเสนอแนะการพฒันา วทน. กลุม่พลงังานและวสัด ุเรือ่งการพฒันา

เชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจาก

ของเหลอืทิง้ ซึง่มข้ีอเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ส่งเสรมิการลงทนุสร้างโรงงานต้นแบบเพ่ือขยายขนาดส�าหรบัผลติภณัฑ์

เชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ทีส่อง ส่งเสรมิการวจิยั Flex-Fuel Vehicle (FFV) ส่งเสริมการวจัิยพฒันาในเชือ้เพลิงชวีภาพส�าหรบั

เครื่องบิน (Biojet) และผลิตผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่มสูงโดยเฉพาะเคมีในอุตสาหกรรมอาหาร

 กล่าวโดยสรปุ เมือ่ท�าการศกึษาแผนงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานของประเทศไทยดงักล่าวข้างต้น จะเหน็

ได้ว่า ไทยให้ความส�าคัญกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก โดยแนวทางการพัฒนาที่

ก�าหนดขึ้นนั้น มีทั้งในเรื่องของการจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอ และการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานในอนาคต นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส�าคัญกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตพลังงาน (เช่น พืชชนิดต่าง ๆ ผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร และขยะมูลฝอย เป็นต้น) การเพิ่มศักยภาพและสัดส่วนในการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทาง

เลอืก รวมถงึการส่งเสรมิให้ภาคขนส่ง โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ และครวัเรอืนใช้พลงังานทีไ่ด้จากพลงังาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก

 เร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานน้ัน ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แผนงานต่าง ๆ ให้ความส�าคัญ 

เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทั้งระบบ เพ่ือรองรับการผลิตและ           

การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงเพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

นอกจากนี้ ยังเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

 การวจิยัและพฒันาเป็นอกีประเดน็หนึง่ทีม่กีารก�าหนดไว้ในเกอืบทกุแผนงาน โดยประเดน็การวจิยัและพฒันา

ท่ีให้ความส�าคัญคือ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ในแง่ของวัตถุดิบ และเทคโนโลยี) เทคโนโลยีประหยัด

พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน (ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาวัสดุและระบบกักเก็บ

พลังงาน) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และยานยนต์ไฟฟ้า โดยในส่วนของระบบกักเก็บพลังงานนั้น ได้มีการเพิ่มเติม

ในส่วนของการวางระบบกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การพัฒนาวัสดุเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะอีกด้วย

 นอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการวิจัยและพัฒนา ในแผนงานต่าง ๆ ยังม ี

การกล่าวถึงอาคารอัจฉริยะ ในมิติของการออกแบบอาคาร มาตรฐานของอาคาร การสนับสนุนเงินทุน และการบังคับ

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ส่วนในแง่ของภาคผู้ใช้พลังงานนั้น ในแผนงานต่าง ๆ 

ได้ก�าหนดแนวทางในเร่ืองของการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การประหยัดพลังงาน          

และการสร้างจิตส�านึกเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม              

ในเรื่องของการจัดการซากของวัสดุที่ใช้ในการกักเก็บพลังงานนั้น กลับมีการกล่าวถึงไม่มากเท่าใดนัก โดยพบว่า                 

มีการเสนอไว้ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เพียงแผนงานเดียวเท่านั้น 
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ประเทศไทยมีหน่วยวิจัยทางด้านพลังงานหลายแห่งด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่ม

มหาวิทยาลัย เช่น สถาบันวิจัยพลังงาน (Energy Research Institute) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะพลังงาน             

สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) กลุ่ม

สถาบันวจัิยของรฐั เช่น ศนูย์เช่ียวชาญนวตักรรมพลงังานสะอาดและสิง่แวดล้อม สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย และส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ3) กลุม่รฐัวสิาหกจิ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง และ 4) หน่วยงานวิจัยของภาคเอกชน ได้แก่ 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน), บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์

พีซี จ�ากัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ยังท�าการศึกษากองทุนที่มีการจัดสรรเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 หน่วยวิจัยด้านพลังงานในกลุ่มมหาวิทยาลัย
 1. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Energy Research Institute – ERI, Chulalongkorn 

University) เป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเกี่ยว

กบัประสทิธภิาพพลังงาน การอนรุกัษ์พลงังาน และพลงังานทดแทน รวมถงึการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีอ่าจ

ส่งผลกระทบทั้งในส่วนของปัญหาและโอกาสต่อธุรกิจพลังงานในอนาคต เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดใน

ประเทศร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ43 โดยได้รับงบประมาณ

วจิยัจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและการเสนอโครงการวจัิยต่อหน่วยงานภายนอกเฉล่ีย 20 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงปัจจบัุน 

(พ.ศ. 2562) มีพนักงานทั้งหมด 23 คน โดยเป็นนักวิจัย 9 คน (ระดับปริญญาเอก 8 คน) ท�างานใน 4 หน่วยวิจัย ดังนี้

บทที่ 4
การศึกษาหน่วยงานที่ท�าวิจัยด้านพลังงาน

ที่ส�าคัญของประเทศไทย

43 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. About Us. วันที่ค้นข้อมูล ธันวาคม 2561, จาก สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์: www.eri.chula.ac.th
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ตารางที่	4.1	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยวิจัย หัวข้อการวิจัยและพัฒนา

Energy Modeling and 
Outlook ERI

ศกึษาสถานภาพพลงังานของไทย และวเิคราะห์แนวโน้มในการจัดหาพลังงาน
และความต้องการใช้พลังงานจากภาคการใช้ต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า          
(Value Chain) เพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลคาดการณ์ความต้องการ
พลังงานในอนาคตประกอบการก�าหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทย         
ให้แก่หน่วยงานด้านพลังงานในประเทศ ศึกษาสถานภาพพลังงานของ     
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงวิเคราะห์รายงานสถานการณ์พลังงานของไทย         
รายปีให้แก่กระทรวงพลังงาน

Energy Policy and 
Economics

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในสองประเด็นหลัก คือ นวัตกรรม  
ระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal System) และนโยบาย  
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Photovoltaic - Solar PV) โดยได้ร่วมกบักรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการจัดท�าแผนที่น�าทางเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงการ
ศึกษานโยบายสาธารณะด้านพลังงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้มี         
ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับองค์กรต่างประเทศต่าง ๆ เช่น Institute of 
Energy Economics of Japan (IEEJ), United States Agency for                
International Development (USAID) และ UK Government Fund

Bioenergy ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานมลภาวะต�่าอย่าง      
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) การผลิตน�้ามันจากพืช การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากพืช 
และพลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุชีวภาพประเภทใหม่ที่ให้พลังงาน
และความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขยะพลาสติก มลูสกุร เศษอาหาร
จากขยะในตลาดสด ผักตบชวา และหญ้าเนเปียร์ (Napier Grass) เป็นต้น       
ซึง่ได้มกีารตพีมิพ์ผลงานลงในวารสารวชิาการระดบันานาชาตเิป็นประจ�าทกุปี

Energy Efficiency ศึกษาประเมินประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย          
ให้บริการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม และให ้
ค�าแนะน�าแก่ภาครฐัและสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัมาตรการ
ประหยัดพลังงานของประเทศ

ที่มา: สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ เป็นองค์กรในก�ากบัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุ

งานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์จัดตั้งขึ้นจาก        

การรวมกันของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านการวิจัย พัฒนา และจัดการทางด้านการ

อนุรักษ์พลงังาน และสถานเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ ซึง่เป็นหน่วยงานทางด้านการวจิยั พฒันา และประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

ด้านการย่อยสลายสารอนิทรย์ีแบบไร้ออกซเิจน เพ่ือจัดการของเสียควบคูไ่ปกับการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชวีภาพ

เป็นพลังงานทดแทน44

ภาพที่	4.1	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่45

ก๊าซชีวภาพ	(Biogas)
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ: เทคโนโลยีบ่อหมักแบบราง เทคโนโลยี   

บ่อหมักแบบกวนสมบูรณ์ เทคโนโลยีบ่อหมักแบบมีผนังกั้น
Easy	Smart	Meter	

มิเตอร์อัจฉริยะ

ตรวจวัด/วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Audit) ประกอบด้วย ตรวจวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า (Transformers) ตรวจวเิคราะห์ระบบแสงสว่าง (Lamp) ตรวจวเิคราะห์ระบบปรบั
อากาศและระบายความร้อนด้วยอากาศ (Split Type Air Conditioner) ตรวจวิเคราะห์ระบบ
ปรบัอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน�า้ (Chiller) ตรวจวเิคราะห์ระบบความร้อนประสทิธภิาพ
สงู การเผาไหม้ของหม้อไอน�า้ เตาเผา (Boiler) ตรวจวดัวเิคราะห์ระบบความเยน็ (Cold Storage) 
ตรวจวัดวิเคราะห์ระบบอื่น ๆ (Specific equipment)

การจัดการพลังงาน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์: ระบบ Solar Rooftop, Solar Parking, Solar Charger,                  
Solar Bus Stationแสงอาทิตย์	(Solar)

การใช้แก๊สซีไฟเออร์ผลิตเชื้อเพลิงแก๊สใช้ในด้านความร้อน

อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย	และปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ: ชุดเผาทิ้งก๊าซชีวภาพส่วนเกิน ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพ ชุดลดความชื้น

ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด	(CBG)	ด้วยเทคโนโลยี	Water	Scrubbing	และเทคโนโลย	ีMembrane

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน: หญ้าเนเปียร์

44 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553). ประวัติ. วันที่ค้นข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 2562,                      
จาก เว็บไซต์: http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.php/content/14?category=17

45 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553). งานบริการด้านการอนุรักษ์พลังงาน. วันที่ค้นข้อมูล 19 
กุมภาพันธ์ 2562, จาก เว็บไซต์: http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.php/services/view?pid=2



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ66

 ส�าหรับการวจิยัและพฒันาของสถาบันวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่นัน้ มุง่เน้นการ

พฒันา วจิยั และส่งเสรมิด้านก๊าซชวีภาพ อกีท้ังสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาด้านพลงังานทดแทน ด้านอนรุกัษ์พลงังาน 

หรอืประสทิธภิาพพลงังาน การจดัหาพลงังาน รวมถงึด้านอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องหรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน นอกจากนี ้   

ยงัส่งเสรมิให้เกดิการเชือ่มโยงงานวจัิยของสถาบนักบัภาคอตุสาหกรรมทัง้ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ จนถงึระดับนานาชาติ 

รวมทัง้การให้บรกิารวชิาการทางด้านพลงังาน และด้านทีเ่ก่ียวข้องหรอืเป็นผลกระทบจากพลงังาน อนัประกอบไปด้วย 

บริการศกึษาดงูาน บรกิารอบรมความรูท้างด้านพลงังาน บริการเป็นทีป่รึกษาด้านพลังงานต่าง ๆ  และบริการวเิคราะห์ 

ทดสอบน�้า/น�า้เสีย/น�้าทิ้ง/ก๊าซ46

 3. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 วิทยาลัยพลงังานทดแทน มหาวทิยาลัยนเรศวร หรือแตเ่ดิมคือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง

ในอดีตนั้นมีภารกิจในการวิจัยทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ต่อมาทางศูนย์วิจัยฯ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เปิด

สอนทางด้านพลังงานทดแทน ท�าให้นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทางวิทยาลัยฯ จึงด�าเนินการวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนมา

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีบุคลากรในสังกัดจ�านวนทั้งสิ้น 37 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จาก 2 แหล่งคือ เงินงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายได้มหาวทิยาลยั และเงนิงบประมาณจากแหล่งทนุภายนอกทัง้ภาค

รัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน47

Platform:	Scholar MOOC Platform, Smart City Platform

Sufficiency	Economy	and	Sustainable	Energy

Energy	Enterprise	for	Industry	and	Business

Renewable	Energy

Smart	Grid:	Smart Grid and Climate Change, Smart Grid City

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

46 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2553). แผ่นพับแนะน�าสถาบัน. วันที่ค้นข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 
2562, จาก สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เวบ็ไซต์: http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.
php/content/465?category=17

47 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร. แนะน�าวิทยาลัย. วันที่ค้นข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 2562, จาก วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต์: http://www.sert.nu.ac.th/index_thai.php

ภาพที่	4.2	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
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 ในส่วนของการวจิยัและพฒันาของวทิยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยนเรศวร มุง่เน้นการวจัิยและพฒันา

เทคโนโลยพีลงังานทดแทน การผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานความร้อนจากแสงอาทติย์ อณุหภมูสิงู การใช้งานความร้อนจาก

แสงอาทิตย์อุณหภูมิต�่า ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวมวลและเศรษฐศาสตร์พลังงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของประเทศและของโลก48

 

 4. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุนั้น แต่เดิมคือคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยทางด้านพลังงาน วัสดุและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการวิชาการ            

ในสาขาเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี               

อุณหภาพ เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ49 ในส่วนของ

การวิจัยและพัฒนานั้น คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นองค์กรวิจัยที่น�าเอาความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์มาใช้

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการบูรณาการระหว่างพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุเข้าด้วยกัน50

 นอกจากนี้ ทางคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุยังได้ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และพันธมิตร

จากหน่วยงานภายนอก อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านวัสดุนาโนไฮบริด

ส�าหรับพลงังานทางเลอืก (Nanotec-KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative 

Energy) เพื่อเป็นศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อด�าเนินการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มี เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์     

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและใช้ในเชิงพาณิชย์51

 โดยงานวิจัยและพัฒนาของคณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ52 รวมท้ังศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี53 นั้น ประกอบไปด้วย งานวิจัยและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

48 วิทยาลยัพลงังานทดแทน มหาวทิยาลยันเรศวร. โครงการและงานวจัิย. วนัทีค้่นข้อมลู 19 กมุภาพนัธ์ 2562, จาก วทิยาลยัพลงังาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต์: http://www.sert.nu.ac.th/research.htm

49 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ.ี เกีย่วกับ. วนัทีค้่นข้อมลู 20 กมุภาพนัธ์ 2562, จาก 
คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ เวบ็ไซต์: http://www.seem.kmutt.ac.th/about/
vision.php

50 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. องค์กรวิจัย. วันที่ค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2562, 
จาก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์: http://www.seem.kmutt.ac.th/
research/index.php

51 ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุนาโนไฮบริดส�าหรับพลังงานทางเลือก. วันที่ค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2562, จาก ศูนย์ความเป็นเลิศนา
โนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/hynae/ประวัติ-และวิสัยทัศน์/

52 คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ.ี กลุม่วจิยั. วนัทีค้่นข้อมลู 20 กุมภาพนัธ์ 2562, จาก 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์: http://www.seem.kmutt.ac.th/
research/research-groups.php

53 ศนูย์ความเป็นเลศินาโนเทค-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ.ี ผลิตภัณฑ์นาโน, วสัดนุาโน. วนัทีค้่นข้อมลู 20 กมุภาพนัธ์ 2562, 
จาก ศนูย์ความเป็นเลศินาโนเทค-มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีเว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/hynae/th/
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ภาพที่	4.3	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด	ุและศูนย์ความเป็นเลิศ																

นาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่มา: คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

พระจอมเกล้าธนุบรี

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

วัสดุเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงาน

Perovskite	 วัสดุ เก็บเกี่ยวแสง
ส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทางเลือก						
ในอนาคต

วัสดุเพื่อการกักเก็บพลังงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศ
นาโนเทค-มจธ.

ศูนย์ความเป็นเลิศ
นาโนเทค-มจธ.

การบ�าบัดและการใช้ประโยชน์
ของเสีย	(WTUG)

วิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร	์
เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงาน														
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
Application:	Next Generation 
Solar Cells, PEM Fuel Cell, 
Wind Turbine

การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์:	
Biodegradable Polymer 
Research for Packaging 
Applications, Tribology

เทคโนโลยีอุณหภาพ

งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน:		
การอนรุกัษ์พลังงานในโรงงาน และอาคาร

 5. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือที่รู้จักกันในนาม The Joint Gradute School of 

Energy and Environment King Mongkut’s University of Technology Thonburi (JGSEE)54 ก่อต้ังข้ึนเมื่อ        

พ.ศ. 2541 โดยเป็นบัณฑิตวิทยาลัยในก�ากับของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด�าเนินการภายใต้

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่งคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์

ในการก่อตั้ง เพื่อเสริมสร้างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างรากฐานในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และสนับสนุนการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ JGSEE ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาลผ่านทางโครงการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นอกจากนี้ JGSEE ยังมีรายได้จากการให้บริการทดสอบ/ตรวจสอบ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้อีกด้วย 

ในส่วนของบุคลากรนั้น JGSEE มีจ�านวนบุคลากรทั้งสิ้น 28 คน โดยแบ่งการด�าเนินงานไปในหลายภาคส่วน เช่น ส่วน

ความสัมพันธ์และการบริการวิชาการ ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง และส่วนทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น

54 บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ. เกีย่วกบั. วนัทีค้่นข้อมลู 19 มถุินายน 
2562, จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์: http://www.
jgsee.kmutt.ac.th/v2/index2.php
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ในส่วนของการวิจยัและพฒันานัน้ JGSEE ได้มกีารเสนอเพือ่ขอรบัทนุส�าหรบัโครงการวจิยัจากแหล่งทนุต่าง ๆ  

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัมกีารรบัจ้างวจัิย และท�าวจิยัร่วมกับมหาวทิยาลยั และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

โดยประเด็นการวิจัยและพัฒนาที่ JGSEE มุ่งเน้นนั้นจะเป็นเรื่องของพลังงานชีวภาพ (Biofuel & Bioenergy) การ

จัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (Climate Technologies) ตัวชี้วัดที่

ยั่งยืน (Sustainable Indicators) และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 

6. สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 สถาบันวจิยัระบบพลงังาน มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ หรอืทีรู้่จกักนัในนาม PSU Energy System Research 

Institute (PERIN) เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุและขบัเคลือ่นงานวจัิยทางด้านพลงังานเชงิบรูณาการ ต้ังแต่ด้าน

สังคมชุมชน เกษตรกรรม เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์55 โดยพันธกิจ

ของสถาบนัวจิยัระบบพลังงานนัน้ นอกจากจะท�าการผลิตบคุลากรและบณัฑิตทีม่คีวามรู้ความเข้าใจทางด้านการอนรุกัษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานทดแทนแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานประสานในการตรวจ

วิเคราะห์ด้านพลังงานอีกด้วย56

55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน. วันที่ค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2562, จาก มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เว็บไซต์: http://w08.psu.ac.th/node/4069

56 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. แนะน�าสถาบัน. วันที่ค้นข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2562, จาก สถาบันวิจัย
ระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บไซต์: http://www.perin.psu.ac.th/images/Introduction_to_PERIN.pdf

ภาพที่	4.4	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น         

ได้ท�าการวิจัยในหลากหลายหัวข้อด้วยกัน ได้แก่ ไบโอดีเซล (Biodiesel) ชีวมวล (Biomass) ก๊าซชีวภาพ (Biogas)        

ไบโอเอทานอล (Bioethanol) ลมและพลังงานน�้า (Wind and Hydro-Energy) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์             

(Life Cycle Assessment: LCA) คาร์บอนเครดิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Credit and Carbon Footprint)               

การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) พลังงานชุมชน (Energy Community) และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ 

(Other Renewable Energies)

ภาพที	่4.5	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Other	Renewable	Energies

Community	Energy

Energy	Conservation

LCA,	Carbon	Credit	and	Footprint,	and	Climate	Change	Related	Issues

Wind	and	Hydro-Energy

Bioethanol

Biogas

Biomass

Biodiesel

Oil Palm, Rubberwood

Palm Oil, Coastal Oil Plants, Seaweed, Jatropha
Low-cost Enzyme Production, Improvement of Palm 
Oil Refinery for Biodiesel Production

Palm oil, Local Seaweeds, Residue from Agriculture and 

Industrial Processes, Microorganisms Raw Material 

Conditioning

Waste, Wastewater from Palm Oil Industry, Wastewater from 

Rubber Industry, Wastewater from Seafood Industry Raw 

Material Conditioning, Yield Enhancement Study, Production 

of Methane-Enhancement Enzyme
PERIN	

Research	&	
Development
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4.2 หน่วยวิจัยด้�นพลังง�นในกลุ่มสถ�บันวิจัยของรัฐ
 ตัวอย่างของสถาบันวิจัยของรัฐที่มีการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานนั้น ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม

พลงังานสะอาดและสิง่แวดล้อม สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิซึง่ในส่วนน้ีจะขอลงรายละเอยีดเฉพาะศนูย์เช่ียวชาญนวตักรรมพลงังานสะอาดและสิง่แวดล้อม 

แต่ในส่วนของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั้นจะแสดงรายละเอียดไว้ในบทถัดไป 

 1. ศูนย์เชี่ยวช�ญนวัตกรรมพลังง�นสะอ�ดและสิ่งแวดล้อม สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ศนูย์เช่ียวชาญนวตักรรมพลงังานสะอาดและสิง่แวดล้อม (ศนพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจาก         

ชีวมวล (หมายรวมนำ้าเสีย ของเสีย/ของเหลือทิ้ง ทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และขยะชุมชน) ด้านการจัดการ

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานในโครงการพฒันาต่าง ๆ  การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ยังมีการให้บริการทาง

ด้านต่าง ๆ ทั้งการบริการวิเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุตัวอย่างเชื้อเพลิง และการบริการด้านสิ่งแวดล้อม57

ภาพที่ 4.6 พันธกิจของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

57 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม. แนะน�า ศนพ. วันที่ค้นข้อมูล 2 ธันวาคม 2562, จาก สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เว็บไซต์: https://www.tistr.or.th/innoEn/?page_id=2
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 นอกจากการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ ศนพ. แล้ว ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

แห่งประเทศไทย ยังมีศูนย์อื่น ๆ ที่มีการศึกษา วิจัยทางด้านพลังงาน เช่น ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.)      

ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้ที่มีการท�าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ได้แก่ 1) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อ

จลุนิทรย์ีเพือ่อุตสาหกรรม ซึง่ผลงานเด่นทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานนัน้ประกอบด้วย จลิุนทรย์ีก�าจัดคราบน�า้มนั การคัดเลอืก

สายพันธุ์จุลินทรีย์ส�าหรับการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากขยะอาหาร 2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ผลงานเด่น                  

ที่เกี่ยวข้องคือ การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่าย Extremophiles ที่มีศักยภาพในการผลิตน�้ามัน การคัดเลือกสายพันธุ์

สาหร่ายทีม่ศัีกยภาพในการผลติแป้งและน�า้มนัเพ่ือใช้ในการผลติพลงังานชวีภาพ และการวจิยั พัฒนากระบวนการผลติ

น�้ามันจากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือกระดับขยายกลางแจ้งแบบต่อเนื่อง58

4.3 หน่วยวิจัยด้านพลังงานในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ากับดูแลของ

กระทรวงพลังงาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด�าเนินธุรกิจหลักด้านการผลิต จัดให้ได้มา และจ�าหน่าย

พลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ผูใ้ช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก�าหนดและ

ประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 1) บริการซ่อมบ�ารุง ติดต้ัง รื้อถอน อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าและ        

โรงไฟฟ้า 2) บริหารจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และ 3) พัฒนาการใช้ประโยชน์วัตถุพลอยได้          

จากการผลิตไฟฟ้า

นอกจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้กิจการของ กฟผ. แล้ว กฟผ. ยังมีบริษัทในเครือจ�านวน 5 แห่ง ได้แก่               

1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง ถือหุ ้นโดย กฟผ.  

ในสัดส่วนร้อยละ 45 2) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ถือหุ้นโดย กฟผ. ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

3) บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย กฟผ. ท่ีร้อยละ 45 4) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด 

(มหาชน) (บริษัทร ่วม) มีสัดส ่วนการถือหุ ้นโดย กฟผ. ร ้อยละ 25.41 และ 5) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ 

น�้าเย็น จ�ากัด (กิจการร่วมค้า) ถือหุ้นโดย กฟผ. ในสัดส่วนร้อยละ 35

ในส่วนของบุคลากรน้ัน กฟผ. มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 20,372 คน (ข้อมูล ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2562)59 

แบ่งเป็น ระดับปริญญา 8,100 คน (ร้อยละ 39.76) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 8,204 คน (ร้อยละ 40.27) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,854 คน (ร้อยละ 9.10) ต�่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,214 คน (ร้อยละ 10.87)

58 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ. ผลงานเด่น. วันที่ค้นข้อมูล 2 ธันวาคม 2562, จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์: https://www.tistr.or.th/brc/?page_id=8

59 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย. (2562). ข้อมลูผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. วนัทีค้่นข้อมลู 4 มนีาคม 2562, จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์: https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=116
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Power	Generation

Type of CCS Technology and Membrane Separation  

Catalyst for Hg Absorption in Flue Gas  Catalyst for NO
x
 Removal  

Catalyst for SO
3
 Absorption Near Zero Emission  

Flue Gas Flow Design for Fabric Filter and EDP by CDF  

Clean Coal: 
Post -            

combustion

Improve Material Efficiency  New Material  

Study Combustion Design and Improve Efficiency  Clean Coal: 
Combustion

Coal Stockpile and Silo  

Enclosed Coal Conveyer and Pipe Conveyer  

Blending Methodology  

Cleaning Methodology  Reducing Moisture of Coal  
Clean Coal: 

Pre-combustion

Thermal 
Power 
Plant

ศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบ

Hydro TurbineMini Hydro Turbine

Energy Source Development 

Increase Efficiency & Reduce Production and         
Maintenance Cost

Equipment Efficiency Improvement 

Pumped Storage

Mini

Large and Small
Hydro 
Power 
Plant

Water Mgmt. 

ส�าหรับการวิจัยและพัฒนานั้น กฟผ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านพลังงาน 

ของประเทศ ได้อนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยให้กับสถาบันการศึกษา สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ใน กฟผ. ตั้งแต่            

ปี พ.ศ. 2549 - 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 304 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 2,609 ล้านบาท โดยปัจจุบัน กฟผ. ได้เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของการวิจัยด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้า ซ่ึงมีโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วในปี พ.ศ. 2560 คือ การพัฒนา          

กังหนัลมแกนตัง้ทีส่ามารถหมนุได้ด้วยตวัเองเพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้า (Development of Self-Starting Vertical Axis 

Wind Turbine for Electricity Generation) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดท�าแผนที่น�าทางการวิจัยและพัฒนา กฟผ. ระยะเวลา 

15 ปี (พ.ศ. 2557 – 2571) ซึ่งเป็นการจัดแบ่งกลุ่มวิจัยตามสายงานภายใต้โครงสร้างผู้บริหาร โดยมีเทคโนโลยีหลัก 

(Core Technology) และขอบเขตการวิจัย (Research Area) ตามภาพที่ 4.760

60 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. R&D Roadmap กฟผ. วันที่ค้นข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2562, จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                  
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์: http://www4.egat.co.th/research
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Thermal 
Power 
Plant

Nuclear Power 
Plant

Site Characteristics Stakeholder Involvement 

Public Communication Education and Participation

Energy Storage of Supply Side

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า

การพัฒนาเชื้อเพลิง Bio-gas จากพืชพลังงาน
For Support 

Industry

การเปลี่ยนรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าBy EGAT’s CSR

Mini Hydro Generator

Converter for Energy StorageConverter for PV System

DFIG Converter for Wind Turbine

Solar Thermal (Local Collector Development) 

Solar PV Wind Turbine Generator 

By EGAT’s 
Policy

Renew-          
able            

Energy

Front-end and Back-end of the Nuclear Fuel CycleHRD 

Nuclear Security Nuclear Safety 

Palm OilBio-Diesel

Combustion SystemHeat ExchangeFuel Stock

CorrosionEmissionFGDCaOBy-product

Thermal Power 
Plant

MaintenanceSoundWater Treatment

Emission Controlการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์Gas Combined 
Cycle Power Plant

By-product  Utilization : 
- Cement, Wall Board, Road Base
- Agriculture

Water Reuse and Recycling, Desalination, Waste Mgmt.  
Clean Coal: 
Balance of 
Plant and 
By-product

Operation and Maintenance
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การประเมินความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

เครื่องมือประเมินอายุการใช้งาน

การป้องกัน Trip ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

พัฒนาระบบสื่อสารให้ทันสมัย
Communication and 

Control System

พัฒนาระบบ Control & Protection รองรับ Protection Relay        
และเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่

พัฒนา Transmission Grid Code ให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่

พัฒนาวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

พัฒนา GIS Interface Compartment เชื่อมต่อกับต่างแบรนด์

Equipment 
Technology

Online Monitoring System

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลมาตรฐาน IEC61850
New Technology

Sub-             
station

Transmission	System

Operation and 
Maintenance

การพัฒนาโปรแกรมแนะน�าการน�าระบบคืนสู่ปกติหลังไฟฟ้าดับ

ออกแบบสถาปัตยกรรม WAPCS

การพัฒนา AFA System, FRS System
Power Monitoring 

System and 
Control

ผลกระทบของ Energy Storage ต่อคุณภาพไฟฟ้า

สัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้เชื้อเพลิงผสม
Operation 

Planning and 
Schedule หา Solution ด้วย Optimization with Linear Programming 

ข้อจ�ากัดตามคุณลักษณะของโรงไฟฟ้า

การพยากรณ์ความเร็วลมล่วงหน้าระยะสั้น
New Technology

Operation 
and 

Control 
System

การขนส่งและการก่อสร้าง

กระบวนการผลิตและจัดหา

Operation and 
Maintenance ระบบ GIS แนวเขตที่ดินตามแนวสายส่ง (Right of Way)

ระบบตรวจสอบข้อบกพร่อง

อายุการใช้งานของวัสดุ

การติดตั้งและประสิทธิภาพการใช้งาน
Equipment 
Technology

การพัฒนาการออกแบบการวิเคราะห์การใช้งานเสาส่งแบบใหม่New Technology

Transmis- 
sion Line
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ภาพที	่4.7	กรอบแผนที่น�าทางวิจัยและพัฒนาของ	กฟผ.	15	ปี	2014	–	2028	(พ.ศ.	2557	–	2571)

ที่มา: ปรับปรุงจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Conversion Technology

ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร

ควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท�าเหมือง

พัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง

ระบบนิเวศป่าและการฟื้นฟูสภาพเหมือง

Environmental Management

Environmental Modelling 

Environmental Auditing and Monitoring 

Environment

Water Contamination Control 

Noise Control Air Pollution Control 

Carbon Conversion

By-product

Coal 
Mining

Blasting TechnologyMaintenance Technology

Survey TechnologyMining TechnologyLogistics

Sludge Pumping Sludge Management in Pumping Area

Drainage Technology

Pumping Technology Remote Control

Slop Stability Induce by Deep Groundwater

Surface Mine’s Materials Properties and Behaviors

Slop Stability for Surface Mining

องค์ประกอบทางเคมีและส่วนประกอบของแร่ธาตุส�าคัญที่ส่งผลกระทบ
กับการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ส่วนประกอบของปริมาณก๊าซทั้งหมดจากกระบวนการท�าเหมืองถ่านหิน

แบบจ�าลองข้อมูลทางธรณี

Production 
Technology

Coal 
Mining

Fuel	System
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2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวง

มหาดไทย และรัฐบาล โดยมีกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า          

รวมถึงด�าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กฟภ. มีพื้นที่รับผิดชอบในการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม 74 จังหวัด (ยกเว้น 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) โดยพื้นที่รับผิดชอบ

ของ กฟภ. นั้น คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นท่ีประเทศไทย และมีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น                  

19.4 ล้านราย

 ในส่วนของการประกอบธุรกิจนั้น กฟภ. ประกอบธุรกิจหลักทางด้านการผลิต จัดหา จัดส่งและจัดจ�าหน่าย       

ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กฟภ. ยังด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ            

ธุรกิจหลัก อันประกอบไปด้วย งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานซ่อมแซมบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบทดสอบ

และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า และงานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้ กฟภ. ยังได้จัดตั้ง                       

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (PEA ENCOM) ขึ้น เพื่อด�าเนินธุรกิจการลงทุนทางด้านพลังงานไฟฟ้า 

และจัดฝึกอบรมทางด้านระบบไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

61 กองทนุวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยขีอง กฟภ. ขอบเขตงานวิจัยและพฒันาทีจ่ะได้รบัการสนบัสนนุ. วนัทีค้่นข้อมลู 11 มนีาคม 2562, 
จาก การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เวบ็ไซต์: https://www.pea.co.th/เก่ียวกบัเรา/กองทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีอง-กฟภ#102124-

สถานีลานไกและสถานีไฟฟ้า

การวางแผน	การออกแบบ	การประดษิฐ์	
คดิค้น	การผลติ	การขนส่ง	การก่อสร้าง	
การติดตั้ง	 การซ่อมแซมและบ�ารุง
รักษา	การใช้งาน	การควบคุมสั่งการ
อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า

ระบบค้าปลีกไฟฟ้าและ

ระบบบริการผู้ใช้ไฟ
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบฐานข ้อมูลระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

การจัดการความต้องการ

การใช้ไฟฟ้า

การอนุรักษ์พลังงาน

คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า

เทคโนโลยีส�าหรับจัดการ หรือ

สนับส นุนต ่ า ง  ๆ  ที่ เ ก่ี ยว กับ

อุ ตสาหกรรมพลั ง ง าน ไฟฟ ้ า        

ระบบไฟฟ้า และการด�าเนินงาน

ของ กฟภ.

การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า

และนวัตกรรม

ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

ภาพที่	4.8	ขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	

ที่มา: กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.61 



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ78

	 กฟภ.	 ได้ก�ำหนดให้กิจกรรมกำรส่งเสริมและควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำเป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์														

ขององค์กร	 โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทั้งกระบวนกำร	 (Process)	ของกำร														

ผลติไฟฟ้ำ	รวมถงึมุง่เน้นนวตักรรมในกำรเสรมิสร้ำงระบบไฟฟ้ำ	และกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยแีละโครงสร้ำงอตุสำหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดย	กฟภ.	ได้มกีำรจดัตัง้กองทนุวจิยัและพฒันำเทคโนโลยี

ตำมนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตเิพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรวจิยัและ

พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วและเทคโนโลยีใหม่	ๆ	 เพื่อลดกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ	ซึ่งกำรจัดสรร										

งบประมำณนั้นเป็นไปในลักษณะของกำรให้ทุนแก่สถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยและพัฒนำภำยในประเทศและ

หน่วยงำนภำยในของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค62

	 3.	การไฟฟ้านครหลวง

 กำรไฟฟ้ำนครหลวง	หรือ	กฟน.	 เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย	มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง									

เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ	จัดให้ได้มำและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ	และด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนไฟฟ้ำ	และธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์แก่	 กฟน.	แต่ต่อมำในปี	พ.ศ.	 2504	กฟน.	ก็ได้โอนโรงงำนผลิตไฟฟ้ำให้แก่	 กฟผ.																	

เพื่อด�ำเนินกำรต่อ	ส�ำหรับธุรกิจหลักในปัจจุบันของ	กฟน.	นั้นก็คือกำรจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่	 3	 จังหวัด																			

คือ	กรุงเทพมหำนคร	นนทบุรี	และสมุทรปรำกำร	นอกจำกน้ี	กฟน.	ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น	ๆ	คือ	บริกำร

ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ำ	บริกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน	บริกำรบ�ำรุงรักษำและเพ่ิมคุณภำพไฟฟ้ำ	บริกำรโครงข่ำย

เส้นใยแก้วน�ำแสง	และศูนย์ข้อมูล	บริกำรระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์	บริกำรทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	และสอบเทียบ

เคร่ืองมือวัดทำงไฟฟ้ำ	 อีกทั้งยังมีกำรให้บริกำรด้ำนระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้แก่ลูกค้ำ																												

ในต่ำงประเทศอกีด้วย	ในส่วนของจ�ำนวนบุคลำกรท่ีปฏบิตังิำนใน	กฟน.	นัน้มจี�ำนวนท้ังสิน้	9,316	คน	แบ่งเป็นพนักงำน	

8,290	คน	และพนักงำนอัตรำจ้ำง	1,026	คน

	 ส�ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำของ	กฟน.	นั้น	ถึงแม้ตำมโครงสร้ำงของ	กฟน.	จะมีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำอยู	่																

แต่จำกข้อมูลก็เป็นกำรวิจัยและพัฒนำส�ำหรับใช้ภำยในองค์กรเท่ำนั้น	 โดย	 กฟน.	 มีกำรส่งเสริมให้พนักงำน 

ท�ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร	 เพ่ือน�ำควำมรู้ดังกล่ำวไปต่อยอดสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่	กฟน.							

ซึง่	กฟน.	ได้ก�ำหนดให้เป็นหนึง่ในแผนปฏบิตัเิชงิยทุธศำสตร์ทำงด้ำนกำรรองรบักำรเสรมิสร้ำงนวตักรรมเพือ่กำรเตบิโต

ขององค์กรผ่ำนโครงกำรต่ำง	ๆ 	ของ	กฟน.	เช่น	โครงกำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์	และกำรจัดหลักสูตร	Innovation	

Boot	Camp	เป็นต้น63

4.4	หน่วยวิจัยด้านพลังงานของภาคเอกชน
	 ประเทศไทยมีบริษัททำงด้ำนพลังงำนเป็นจ�ำนวนมำก	 ซึ่งจำกกำรศึกษำข้อมูลรำยชื่อหลักทรัพย  ์

ในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค	 (ENERG)64	 พบว่ำ	 ปัจจุบันมีบริษัทที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยในหมวดดังกล่ำวจ�ำนวนท้ังสิ้น	 49	บริษัท	 โดยมี	 3	บริษัทที่มีกำรแจ้งว่ำ	 บริษัทจดทะเบียน 

62	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค.	(2560).	รายงานประจ�าปี 2560.	วันที่ค้นข้อมูล	11	มีนำคม	2562,	จำก	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	เว็บไซต์:	
htps://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/PEA%20Annual%20Report%202017%5bS%5d.pdf

63	 กำรไฟฟ้ำนครหลวง.	(2560).	รายงานประจ�าปี 2560.	วนัทีค้่นข้อมลู	12	มนีำคม	2562,	จำก	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	เวบ็ไซต์:	https://
www.mea.or.th/e-magazine/detail/2786/370

64	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.	 (2562).	ราคาหลักทรัพย์-ตามหมวดธุรกิจ.	 วันที่ค้นข้อมูล	20	กุมภำพันธ์	 2562,	 จำก	
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เว็บไซต์:	https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=ENERG&lang
uage=th&country=TH
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ที่เข ้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึ่งเมื่อท�าการศึกษาจากรายงานประจ�าปี โดยจัดกลุ ่มของบริษัทตามกลุ ่มธุรกิจ 

ที่บริษัทดังกล ่าวประกอบกิจการจะพบข้อมูลที่น ่าสนใจคือ บริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 

โดยส่วนใหญ่ประกอบธรุกจิทางด้านโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์มากเป็นอนัดบัหนึง่ ตามมาด้วยการค้าผลติภณัฑ์

ปิโตรเลียม โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังน�้า และการผลิตไบโอดีเซล/เอทานอล โรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึง

โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามล�าดับ 

นอกจากน้ี เมื่อท�าการศึกษาถึงการลงทุนด ้านวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชนดังกล ่าวก็พบว่า  

ในจ�านวน 46 บริษัท มีเพียง 18 บริษัทที่รายงานว่ามีการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นในส่วนนี ้

จงึขอเสนอข้อมลูของบริษทัเอกชนทางด้านพลงังานบางส่วนทีม่กีารท�าวิจยัและพฒันา เพือ่ให้ทราบถึงแนวโน้มการวจิยั

และพัฒนาทางด้านพลังงานของบริษัทเอกชนดังกล่าว

ภาพที่ 4.9 5 อันดับแรกของการท�าธุรกิจพลังงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

ค้าผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

โรงไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า      
พลังงานน�้า

- การผลติไบโอดเีซล/
  เอทานอล
- โรงไฟฟ้าพลังงาน
  ชีวมวล
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 1. บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

 ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมีครบวงจร ด�าเนินธุรกิจด้วยการ

ลงทนุตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ และเน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมเพือ่ต่อยอดธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสร้างนวตักรรมทางด้าน

พลังงาน ทั้งนี้ ปตท. มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในลักษณะของ Operating and Holding Company คือ มีทั้งธุรกิจที่

ด�าเนินการเอง และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกลุ่มธุรกิจที่ด�าเนินการโดย ปตท. นั้นประกอบด้วย กลุ่ม

ธรุกจิก๊าซธรรมชาต ิ(GAS Chain) กลุม่ธรุกจิน�า้มนั กลุม่ธรุกจิการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธรุกจิโครงสร้างพืน้ฐาน

และบริหารความยั่งยืน (Infrastructure Business) ส่วนธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. นั้น ได้แก่ ธุรกิจส�ารวจ

และผลติปิโตรเลียม ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (ประกอบด้วย ธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปูการ ธุรกจิให้บริการด้านวิศวกรรม

และทีป่รกึษาทางเทคนคิ และธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์) ธรุกจิถ่านหนิ และธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ (Petrochemical 

Chain)65 นอกจากการประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียม และปิโตรเคมีครบวงจรแล้ว ปตท. ยังได้จัดต้ังสถาบันวิจัย

และเทคโนโลย ีปตท. ขึน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา66 เพือ่เป็นพืน้ทีส่�าหรบัการท�าวจัิยและพฒันาของ ปตท. นอกจาก

น้ี ยังได้จัดตั้งสถานศึกษาที่มีชื่อว่า โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ท่ีมุ ่งเน้นการเรียนการสอน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์67

ปตท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเริ่มท�าการซื้อขายเมื่อปี 254468 โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 14       

มกราคม พ.ศ. 2562) ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท69 มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 4,697 คน  

(รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) โดยเป็น พนักงานในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

1,281 คน พนักงานในกลุ่มธุรกิจน�้ามัน 1,486 คน พนักงานในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น 100 คน70 ส่วนจ�านวน

พนักงานในสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. นั้นมีจ�านวนทั้งสิ้น 140 คน71

65 บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน). (2560). รายงานประจ�าปี 2560. วนัท่ีค้นข้อมลู 13 ธนัวาคม 2561, จาก บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
เว็บไซต์: http://www.pttplc.com/th/Media-Center/Pages/Annual-Report-Detail.aspx?docsetid=1258&year=2560

66 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). ประวัติความเป็นมา สถาบันนวัตกรรม ปตท.. วันที่ค้นข้อมูล 9 มกราคม 2562, จาก บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: http://www.pttplc.com/th/about/rti/pages/default.aspx

67 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน). โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จ.ระยอง. วันที่ค้นข้อมูล 15 
มกราคม 2562, จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: https://www.pttgcgroup.com/th/updates/
sustainability-projects/121/โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี-และ-โรงเรียนก�าเนิดวิทย์-จระยอง

68 บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน). ความเป็นมา. วนัทีค้่นข้อมลู 15 มกราคม 2562, จาก บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เวบ็ไซต์: http://
www.pttplc.com/th/about/pages/background.aspx

69 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ PTT: บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). วันที่ค้นข้อมูล 20 
กมุภาพันธ์ 2562, จาก ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์: https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=ptt

70 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). (2560). รายงานประจ�าปี 2560. อ้างแล้ว.
71 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). (2560). 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). วันที่ค้นข้อมูล         

16 มกราคม 2562, จาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์: https://market.sec.or.th/
public/idisc/th/Viewmore/fs-r561?searchSymbol=PTT



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 81

การวิจัยและพัฒนาของ ปตท. จากที่ได้กล่าวข้างต้นว่า มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. โดยใน

พื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ส�าหรับการท�าวิจัยและพัฒนามากมาย เช่น โรงงานน�าร่อง                

Bio-Hydrogenated Diesel โรงงานน�าร่องส�าหรับการทดลองกระบวนการ Hydroprocessing ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  

อีกทั้งยังได้ขยายพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในส่วนของการทดลองปลูกพืชพลังงานทดแทน พื้นที่เก็บตัวอย่างทางธรณี รวมถึง

ห้องปฏิบตักิาร Advance Engine Lab และโรงงานน�าร่อง ส�าหรบัเรือ่งงบประมาณท่ีสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.        

ใช้ในการวิจัยและพัฒนานั้น ในแบบแสดงรายงานประจ�าปีมิได้ระบุจ�านวนงบประมาณไว้อย่างแน่ชัด เพียงแค่แจ้งว่า 

ทาง ปตท. ได้จดัสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของก�าไรสทุธเิพือ่การวจิยัและพฒันา เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล72 ซึ่งหากค�านวณจากก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของ ปตท. นั้น คาดว่างบประมาณในการวิจัยและพัฒนาจะอยู่

ทีป่ระมาณ 4,055.4 ล้านบาท73 โดยแผนการวจิยัและพัฒนาของหน่วยงานวจัิยของ ปตท. คอื สถาบนัวจัิยและเทคโนโลยี 

ปตท. และสถาบันวิทยสิริเมธีนั้นมีดังต่อไปนี้

72 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). (2560). 56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). อ้างแล้ว.
73 ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัท ตามรายงานประจ�าปี 2560 อย่างไรก็ตาม ตามแบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ�าปีแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 766 ล้านบาท

หัวข้อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
หน่วยงานผู้วิจัย

และพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท.

ระบบตรวจหาต�าแหน่งท่อใต้ดิน 
(Pipeline Positioning)

อุปกรณ์เหนี่ยวน�าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เพื่อละลายไขในตู้ขนส่งน�้ามัน

สารป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน
การผลิตและขนส่ง

ปิโตรเลียม

กระบวนการปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเทคโนโลยี         

เชื้อเพลิงทางเลือก

พลังงานประยุกต์      
และยานยนต์

สารป้องกันการกัดกร่อนในท่อ

การสังเคราะห์และขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เช่น แก้วกระดาษ
เคลือบพลาสติกชีวภาพ ถุงพลาสติกชีวภาพแบบย่อยสลายได้ 100%             
และแผ่นปิดแผลจากวัสดุชีวภาพ

ตัวดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาเตาปฏิกรณ์แบบ Microchannel Base

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมและจารบี ผลิตภัณฑ์พิเศษ และผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
เทคโนโลยีการผลิตน�า้มันเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงทางเลือก

การประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติใน
อุตสาหกรรมและยานยนต์ (NGV)

เครื่องชาร์จไฟฟ้าส�าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า
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 2. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

	 บางจาก เป็นบริษัทเอกชนทางด้านพลังงานที่ประกอบธุรกิจหลักทางด้านโรงกลั่นน�้ามันและค้าปลีกน�้ามัน

ส�าเรจ็รปู นอกจากนี ้บางจาก ยงัได้ขยายขอบเขตของธรุกจิไปสู่ธรุกจิผลิตภณัฑ์ชวีภาพ ธรุกจิตลาด ธรุกจิการผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ ธุรกิจส�ารวจและผลิตน�้ามันปิโตรเลียม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรม โดยบางจากมีการ

ด�าเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่มผ่านทางบริษัทย่อย และในรูปของ Holding Company กับบริษัทต่าง ๆ กว่า 16 บริษัท 

ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน�า้มัน ได้แก่ บริษัท BCP Trading Pte. Ltd., บริษัท บงกช มารีน เซอร์วิส 

จ�ากัด และบริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด กลุ่มธุรกิจตลาด ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ากัด, บริษัท บางจาก 

รเีทล จ�ากดั และบรษิทั ออมสขุ วสิาหกิจเพือ่สงัคม จ�ากดั กลุม่ธรุกิจพลงังานสเีขยีว ได้แก่ บรษัิท บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน) 

กลุม่ธุรกจิผลติภณัฑ์ชวีภาพ ได้แก่ บรษิทั บบีจีไีอ จ�ากดั, บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั, บริษทั บางจากไบโอเอทานอล 

(ฉะเชิงเทรา) จ�ากัด, บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด และบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จ�ากัด (มหาชน)         

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้แก่ BCP Energy International Pte. Ltd., BCP Innovation 

Pte. Ltd., Nido Petroleum Limited และ Lithium Americas Corp.

หัวข้อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
หน่วยงานผู้วิจัย

และพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี ปตท.

สถาบัน
วิทยสิริเมธี

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วทิยาศาสตร์พลงังานและ
เทคโนโลยใีนการประยกุต์ใช้

(Energy Science and 
Applied Technology)

งานวจิยัรองรับธรุกจิในอนาคต

คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางอากาศ น�า้ ดิน และกาก
ของเสีย แก่ธุรกิจน�า้มัน

วัฏจักรชีวิต (LCA) ของเชื้อเพลิงจาก
ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซ
ธรรมชาติอัด และพลาสติกชีวภาพ

ตวัเร่งปฏกิริยิาในกระบวนการกล่ันของอตุสาหกรรมปิโตรเคม:ี ซโีอไลท์ (Zeoilite)

วสัดคุอมโพสติ (วสัดผุสม) เพือ่ใช้เป็นแหล่งกกัเก็บพลงังาน  (Energy Storage)

พัฒนารูปแบบการเกิด
ปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มคุณภาพของ Bio-Oil

ออกแบบและพัฒนาสารตัวน�าไอออน

เทคโนโลยีในการป้องกัน แก้ไข 
ควบคุม ฟื้นฟูและก�าจัดมลพิษ

การบ�าบัด
มลพิษ 

ระบบน�าน�้า
กลับคืน 

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ในรูปแบตเตอรี่หรือไฮโดรเจน

ภาพที	่4.10	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่มา: บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)74

74 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วันที่ค้นข้อมูล 17 มกราคม 2562, จาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
เว็บไซต์: http://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Good-Corporate-Citizenship/Pages/Human-Resources.
aspx



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 83

 ส�าหรบัการวจิยัและพฒันานัน้ บางจากได้จดัตัง้สถาบนันวัตกรรมและบ่มเพาะธรุกจิ หรอื Bangchak Initiative 

and Innovation Center (BiiC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Green Ecosystem และผลักดันนวัตกรรมต่าง ๆ โดย

เน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based) เพื่อน�ามาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการบ่มเพาะธุรกิจ Start-up โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นน�าในเอเชีย75

ซึ่งบางจากได้วางงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา และเข้าไปซื้อหรือร่วมทุนกับธุรกิจ Start-up ประมาณปีละ 350 

ล้านบาท76 โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทางบางจากให้ความสนใจในการสนับสนุนและร่วมลงทุน ได้แก่77

 Green Energy and Energy Management

 Bio-Based (Bio-Based Chemical, Bio-Based Material, Value Added Bio-Product ฯลฯ)

 Retails

 Social Enterprise (SE)/ Corporate Social Responsibility (CSR)

3. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนาม IRPC ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเคมีที่ครบวงจร โดย

ในอดีต IRPC เริม่ต้นจากการผลติเมด็พลาสตกิเพือ่จ�าหน่าย แล้วขยายสายการผลติมาสูก่ารผลติเม็ดพลาสตกิชนดิต่าง ๆ 

รวมถึงการขยายโรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยปัจจุบัน IRPC       

ได้มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ครบวงจรท่ีจังหวัดระยอง ซึ่งมีสาธารณูปโภครองรับการประกอบธุรกิจ 

อันได้แก่ ท่าเรือน�้าลึก คลังน�้ามัน และโรงไฟฟ้า ส�าหรับธุรกิจของ IRPC นั้นประกอบไปด้วย 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ 

ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ ประกอบด้วย ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ธุรกิจท่าเรือ

และถังเก็บผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน78

ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้น IRPC มีการลงทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการผลิต          

และการบริการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดย IRPC ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของธรุกจิหลกัของบรษิทั รกัษาและขยายส่วนแบ่งของผลติภณัฑ์ในตลาด 

รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดไปสู่ธุรกิจข้างเคียง เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ และแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยโครงการที่อยู่ใน R&D Portfolio ของ IRPC ณ ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ากว่า 940 ล้านบาท       

และเป็นโครงการวิจัยที่สามารถน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ถึง 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 223 ล้านบาท ซึ่งในปี            

พ.ศ. 2561 ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซีได้รับงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด 

นอกจากนี้ IRPC ยังมีแผนที่จะก่อสร้าง New IRPC Innovation Center ด้วยงบประมาณ 732 ล้านบาท เพื่อรองรับ

การติดตัง้เครือ่งมือส�าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงรองรบัการขยายก�าลังคน ทางด้านการวิจัยและพัฒนา

ของบริษัท อีกทั้งยังมีการศึกษาเพื่อก่อสร้าง PP Pilot Plant เพื่อยกระดับงานวิจัยอีกด้วย

75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน). (2560). รายงานประจ�าปี 2560. วันที่ค้นข้อมูล 12 มีนาคม 2562, จาก บริษัท 
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: http://investor.bangchak.co.th/misc/AR/20180328-bcp-ar2017-th.pdf

76 Manager Online. (2560). บางจากเปิดตัวศูนย์นวัตกรรม BiiC น�าร่องปั๊มโครงการบริหารจัดการพลังงาน. วันที่ค้นข้อมูล 12 
มีนาคม 2562, จาก Manager Online เว็บไซต์: https://mgronline.com/business/detail/9600000091991

77 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน). (2560). BiiC Startup Monthly Pitching. วันที่ค้นข้อมูล 12 มีนาคม 2562, จาก 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: http://www.bangchak.co.th/pdf/pitching.pdf

78 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน). ประวัติความเป็นมา และธุรกิจ IRPC. วันที่ค้นข้อมูล 12 มีนาคม 2562, จาก บริษัท ไออาร์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/th/about.php
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ส�ำหรบัจ�ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนกำรวจัิยและพฒันำของ IRPC นัน้มจี�ำนวนทัง้สิน้ 120 คน โดยร้อยละ 12 ของ

บุคลำกรทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนั้นจบกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก และ IRPC ได้ตั้งเป้ำว่ำในปี พ.ศ. 2568 จะ

เพิม่สดัส่วนของบคุลำกรทีจ่บกำรศกึษำในระดบัปรญิญำเป็นร้อยละ 3079 โดยโปรแกรมกำรวจิยัและพฒันำทีท่ำง IRPC 

ให้ควำมสนใจนั้นสำมำรถดูได้จำกภำพที่ 4.11

Bio-Maxx-L-Cement

79 บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน). (2561). รายงานประจ�าปี 2561. วันที่ค้นข้อมูล 12 มีนำคม 2562, จำก บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด 
(มหำชน) เว็บไซต์: http://www.irpc.co.th/th/pdf/Annual_Report_2018_th.pdf

Wood Plastic Composite

Natural Color CompoundPim-L

Chlorine Resistance Pipe

Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)

Green ABS

Nano Materials

Energy Storage

Electronic Materials

ภาพที่ 4.11 หัวข้อการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ที่มำ: รำยงำนประจ�ำปี 2561 บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

4. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ Energy Absolute Public Company Limited (EA)                 

ประกอบธุรกิจหลักทำงด้ำนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้               

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินธุรกิจทำงด้ำนพลังงำนอื่น ๆ ผ่ำนทำงบริษัทย่อย อันประกอบด้วย 1) ธุรกิจผลิตและ

จ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน โดยบรษิทัฯ เริม่จำกกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์และพลงังำนลม 

เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 2) ธุรกิจพัฒนำและผลิตแบตเตอรี่ 

เน้นกำรพัฒนำและผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดพอลิเมอร์ (Lithium-Ion Polymer) 3) ธุรกิจบริกำรสถำนี                

อดัประจุไฟฟ้ำ และธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ “EA Anywhere” และ 4) ธรุกจิวจิยัและพฒันำ: 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนำข้ึนมำ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จ�ำกัด และบริษัท                  

เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช จ�ำกัด

โปรแกรมวิจัยและพัฒนา  
De novo Research เพื่อ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษหรือ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
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 ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาที่ทางบริษัทฯ ให้ความส�าคัญนั้น ประกอบไปด้วย 1) การวิจัยนวัตกรรม 

เพือ่ต่อยอดและเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรกรรมภายในประเทศ มุง่เน้นกระบวนการผลติสนิค้าทีเ่ก่ียวเนือ่งจากวตัถดุบิจาก

ปาล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน โดยด�าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จ�ากัด          

2) การพัฒนาและคิดค้นงานวิจัย นวัตกรรม ทางด้านแบตเตอรี่ลิเทียมและระบบกักเก็บพลังงาน โดยสิ่งที่ถือว่า            

เป็นสนิค้าหรอืบรกิารของทางบรษิทัฯ คอื กระบวนการผลติแบตเตอรีล่เิทียมและระบบควบคมุแบตเตอรี ่และนวตักรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทย่อยที่ท�าการวิจัยและพัฒนาในเรื่องนี้คือ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช จ�ากัด80

 5. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้า  

ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าใน 3 ประเภทด้วยกันคือ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ RDF (Reuse Derived Fuel)  

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั้งนี้ บริษัทฯ นับได้ว่ามีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย ส�าหรับผู้รับซื้อไฟฟ้าท่ีผลิตได้ของบริษัทฯ นั้น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท    

ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังมีการประกอบธุรกิจสถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) และธุรกิจเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นการขาย

อินทรีย์วัตถุที่เหลือใช้จากโรงผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอีกด้วย

 ส�าหรับเรื่องการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ นั้น มีด้วยกัน 2 แหล่งคือ การวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทเอง 

โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงและดัดแปลงเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ และการวิจัยและพัฒนาท่ีได้รับบริการ         

จากการท�าสัญญาซื้อขายและบริการกับทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) โดยหัวข้อการวิจัยและพัฒนาที่ทาง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความสนใจนั้นมีดังนี้81

80 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน). (2560). รายงานประจ�าปี 2560. วันที่ค้นข้อมูล 13 มีนาคม 2562, จาก บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์: https://www.energyabsolute.co.th/pdf/an_ea_2017.pdf

81 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน). (2560). รายงานประจ�าปี 2560. วันที่ค้นข้อมูล 13 มีนาคม 2562, จาก เว็บไซต์: 
http://www.tpipolenepower.com/pdf/ar/20180403-tpipp-ar2017-th.pdf

ภาพที	่4.12	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของบริษัท	ทีพีไอ	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่มา: รายงานประจ�าปี 2560 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

หัวข้อการวิจัย
และพัฒนา

การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องคัดแยกขยะในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF

การพัฒนาประสิทธิภาพการแปลงสารอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิง

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดักฝุ่น (Dust Settling Chambers)

การปรับปรุงระบบการป้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF

การใช้เตาเผาทีม่ไีนโตรเจนออกไซด์ต�า่

การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้ทรายหนิปูนในหม้อผลติไอน�า้



สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ86

4.5 กองทุนที่มีการจัดสรรเงินฯ เพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 
นอกจากข้อมูลการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยวิจัยด้านพลังงานของภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าวข้างต้น         

ในครั้งนี้ยังได้ท�าการศึกษากองทุนท่ีมีการจัดสรรเงินฯ เพื่อสนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ซ่ึงประกอบ 

ไปด้วย 2 กองทุนคือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยส�านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของ 

กองทุน กรอบการจัดสรรเงินกองทุน และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาทาง

ด้านพลังงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เดิมด�าเนินการโดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)          

ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุม                             

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนที่มีชื่อว่า ส�านักงานบริหาร

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation and Promotion Fund Office) ขึ้น โดยให้                

เร่ิมด�าเนินการในปีงบประมาณ 256282 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนี้จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส�าหรับ

น�าเงินกองทุนไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส�าหรับการลงทุนและ

ด�าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ 2) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส�าหรับการลงทุนและด�าเนินงานในการ

อนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้

แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้83

• โครงการทางด้านการอนรุกัษ์พลงังานหรอืโครงการทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม

จากการอนุรักษ์พลังงาน

• การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมจากการอนรุกัษ์พลังงานและเก่ียวกบัการก�าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน

• โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน

• การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน

• การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ ์

พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน

• เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

82 กระทรวงพลังงาน. (2561). ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562. วันที่ค้นข้อมูล 22 
กรกฎาคม 2562, จาก กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/05/รวมเล่ม
ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุน-2562.pdf

83 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535. 
วันที่ค้นข้อมูล 22 กรกฎาคม 2562, จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์: http://
www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=134
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จากวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุฯ ดังกล่าว จึงได้มกีารก�าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพือ่ส่งเสริม

การอนรุกัษ์พลงังานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยแนวทางการใช้จ่ายเงนิกองทนุฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 

ที่ก�าหนดขึ้นนั้นได้ก�าหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนไว้ท่ี 35,000 ล้านบาท ซ่ึงกรอบวงเงินดังกล่าวได้ส้ินสุดลงเมื่อ 

30 กันยายน 2559 จากนั้นจึงได้มีการจัดท�าแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล�าดับความส�าคัญของการใช้จ่ายเงิน

กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ส�าหรบัช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึน้ใหม่ โดยกรอบการใช้จ่ายเงนิกองทนุเพือ่

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ใช้ในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงาน

ทางเลือก มีวงเงินงบประมาณต่อปีอยู่ที่ 7,000 – 9,000 ล้านบาท และ 2) เพื่อขับเคลื่อนผลักดันนโยบายส�าคัญของ

รัฐบาล และหรือโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกลุ่มงานสนับสนุนไทยนิยม ยั่งยืน) วงเงิน

งบประมาณในส่วนนี้อยู่ที่ 3,000 – 5,000 ล้านบาทต่อปี รวมวงเงินงบประมาณในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 60,000         

ล้านบาท ส�าหรับการก�าหนดโครงสร้างและความส�าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน            

ที่ได้มีการก�าหนดไว้ในช่วงปี 2560 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้84

ตารางที่	4.2	สัดส่วนการจัดสรรเงินภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในป	ีพ.ศ.	2560	-	2564

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	
(สัดส่วนการจัดสรร	67%)

แผนพลังงานทดแทน
(สัดส่วนการจัดสรร	30%)

แผนบริหารทางกลยุทธ์
(สัดส่วนการจัดสรร	3%)

1. กลุ่มงานด�าเนินงาน (2%) 1. กลุ่มงานด�าเนินงาน (5%) 1. กลุ่มงานศึกษา (1%)

2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริม (10%)

2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ
พัฒนาและส่งเสริม (15%)

2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ
ก�าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน
(15%)

3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 
(73%)

3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
(65%)

3. กลุ่มงานฝึกอบรม (1%)

4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ (5%)

4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ (5%)

4. กลุ่มงานประชุม (1%)

5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (5%) 5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (5%) 5. กลุ่มงานโฆษณา (1%)

6. กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน (5%)

6. กลุ่มงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการพฒันาพลังงานทดแทน (5%)

6. กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมูล (15%)

7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (ภาพรวม) 
(1%)

8. กลุ่มงานบริหารจัดการ (65%)

ที่มา: กระทรวงพลังงาน

84 ส�านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2561). ยุทธศาสตร์
จดัสรรเงนิกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ปีงบประมาณ 2562. วนัทีค้่นข้อมลู 29 กรกฎาคม 2562, จาก กระทรวงพลงังาน 
เว็บไซต์: https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/05/รวมเล่มยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุน-2562.pdf
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เมือ่พิจารณากรอบการจัดสรรเงนิกองทนุฯ ทัง้ 2 ระยะดงักล่าวพบว่า มกีารจดัสรรเงนิกองทนุฯ ใน 3 แผนหลกั 
เช่นเดียวกันคือ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แผนพลังงานทดแทน และแผนบริหารทางกลยุทธ์ แต่สัดส่วน
ของกรอบเงินที่จัดสรรในแต่ละแผนของทั้ง 2 ระยะนั้นมีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559               
กรอบวงเงินจัดสรรอยู่ที่ 7,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 กรอบวงเงินที่จัดสรรนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 
12,000 ล้านบาทต่อปี (รวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกลุ่มงานสนับสนุนไทยนิยม ยั่งยืน) โดยสัดส่วนการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ในแต่ละแผนนั้น ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ก�าหนดสัดส่วนส�าหรับแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การใช้พลังงานไว้ที่ร้อยละ 50 และปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นร้อยละ 67 ส่วนแผนพลังงานทดแทน
นั้นได้ก�าหนดสัดส่วนวงเงินการจัดสรรไว้ท่ีร้อยละ 45 ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 และปรับลดลงเหลือร้อยละ 30      
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สัดส่วนจะปรับลดลง แต่กรอบเงินที่ท�าการจัดสรรในส่วนของ              

แผนพลังงานทดแทนนั้นมีจ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้น

ภาพที่ 4.13 กรอบการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา: กระทรวงพลังงาน

ส�าหรับกรอบวงเงินในส่วนที่ 2 ของกองทุนฯ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายส�าคัญของรัฐบาล ซึ่งก็
คอื ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และกลุม่งานสนับสนุนไทยนยิม ยัง่ยนื ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 คณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติได้มีมติจัดสรรกรอบวงเงินดังกล่าว โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• ปีงบประมาณ 2561 ให้ความส�าคัญกับงานวิจัย/สาธิตตามนโยบายรัฐบาล New Technology/ 
Innovation/ Frontier ใน 6 เรื่องหลัก ด้วยกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท ได้แก่ 1) Energy Data / 
Single Platform ก�าหนดจดัสรร 500 ล้านบาท 2) โรงไฟฟ้าชมุชน/พ้ืนทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้ ก�าหนดจดัสรร 
200 ล้านบาท 3) Climate Change ก�าหนดจดัสรร 100 ล้านบาท 4) Energy Storage ก�าหนดจดัสรร 
1,000 ล้านบาท 5) Smart Cities ก�าหนดจัดสรร 200 ล้านบาท และ 6) Bioenergy ซึ่งมิได้ก�าหนด
วงเงินจัดสรร 

• ปีงบประมาณ 2562 ให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยกรอบวงเงิน 2,148 ล้านบาท ซึ่ง
ยังคงให้ความส�าคัญกับงานวิจัย/สาธิตตามนโยบายรัฐบาล New Technology/ Innovation/ 
Frontier ใน 6 เรือ่งหลกัเช่นเดมิกบัปีงบประมาณ 2561 แต่ได้มกีารเพ่ิมเติมในเร่ืองของโรงไฟฟ้าชวีมวล
เพื่อความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณนี้ กองทุนฯ ยังได้            
ก�าหนดกรอบวงเงินส�าหรับกลุ่มการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีก 
1,300 ล้านบาท โดยให้ความส�าคัญกับกิจกรรมสร้างโอกาส ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน กิจกรรม
สร้างการพึ่งพาตนเอง สูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน
ชุมชน 
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ส�ำหรบัในปีงบประมำณ 2563 ส�ำนกังำนบรหิำรกองทนุเพือ่ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน ได้มกีำรจดัสรรกรอบ

วงเงินรวม 12,000 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรจัดสรรไว้ดังนี้85

•	 แผนเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลงังาน ก�ำหนดกรอบวงเงนิจดัสรรไว้ที ่7,530 ล้ำนบำท แบ่งเป็นกำร

จัดสรรใน 3 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 4,880 ล้ำนบำท 

โดยมุง่เน้นในเรือ่งของกำรจดักำรภำคอตุสำหกรรม โรงงำนและอำคำรควบคมุ กำรใช้เกณฑ์มำตรฐำน

อำคำร กำรใช้เกณฑ์มำตรฐำนและติดฉลำกอุปกรณ์ กำรส่งเสริมอุปกรณ์พลังงำนประสิทธิภำพสูง  

กำรเพิม่ประสิทธิภำพในภำคขนส่ง กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมอตุสำหกรรมขนำดกลำงขนำดเล็ก 

(SMEs) และขนำดเลก็มำก (MSMEs) และกำรสนบัสนนุโครงกำรในพืน้ทีพ่เิศษ 2) กลุม่กำรวจิยัพฒันำ 

และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 650 ล้ำนบำท และ 3) งบส�ำรอง

ส�ำหรับแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอีก 2,000 ล้ำนบำท

•	 แผนพลังงานทดแทน	ก�ำหนดกรอบวงเงินจัดสรรไว้ที่ 4,030 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 1) กลุ่มกำรลงทุน

เพือ่พฒันำพลงังำนทดแทน 2,570 ล้ำนบำท ซึง่มุง่เน้นในเรือ่งเทคโนโลยชีวีภำพ/ชวีมวล/ขยะชุมชน/

ขยะอุตสำหกรรม/น�้ำเสียอุตสำหกรรม/พืชพลังงำน เทคโนโลยีพลังงำนแสงอำทิตย์รูปแบบผลิต

พลังงำนควำมร้อน และรปูแบบผลติพลังงำนไฟฟ้ำ เทคโนโลยพีลงังำนลม เทคโนโลยพีลงังำนน�ำ้ขนำด

เลก็ เทคโนโลยเีชือ้เพลิงชวีภำพ เทคโนโลยอีืน่ ๆ  เทคโนโลยแีบบผสมผสำนร่วมกนั และกำรสนบัสนนุ

โครงกำรในพืน้ทีพ่เิศษ 2) กลุ่มกำรวจัิยพัฒนำ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพ่ือพัฒนำพลังงำนทดแทน 

260 ล้ำนบำท และ 3) งบส�ำรองส�ำหรับแผนพลังงำนทดแทน 1,200 ล้ำนบำท

•	 แผนบริหารทางกลยุทธ์ ก�ำหนดกรอบวงเงินจัดสรรไว้ที่ 440 ล้ำนบำท

85 ส�ำนกังำนบรหิำรกองทนุเพือ่ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน. (2562). ประกาศ ส�านักงานบริหารกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน
ที่ 13/2562 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2563. วันที่ค้นข้อมูล 
29 กรกฎำคม 2562, จำก ส�ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เว็บไซต์: http://www.enconfund.go.th/
pdf/index/2019061818280_ประกำศ%20ส.กทอ.%20ที%่2013-2562%20ลงวันที%่2018%20ม.ิย.%2062%20เรือ่ง%20ย.pdf

ภาพที	่4.14	วงเงนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรเงนิกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	ช่วงปีงบประมาณ	2558	–	2561

ที่มำ: ปรับปรุงจำกส�ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน
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จากกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ดังกล่าว เม่ือท�าการสืบค้นวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ 

2558 – 2562 นั้นพบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา วงเงินที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีแนวโน้มลดลง                   

อย่างต่อเนือ่ง สวนทางกบัวงเงนิทีไ่ด้รบัการจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2559 ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชัด 

แนวโน้มดังกล่าวกลับสวนทางกับกรอบวงเงินที่ได้ตั้งไว้คือ 7,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2559 

และเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2564

โดยวงเงินที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั้นมีจ�านวนที่เพิ่มขึ้นมากจาก

ปีงบประมาณ 2558 แต่ก็กลับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา แตกต่างจากวงเงินที่ได้รับ

การจัดสรรตามแผนพลังงานทดแทนที่มีจ�านวนวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สัดส่วนของกรอบ

การจัดสรรกองทุนฯ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2564 ต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนวงเงินของแผนเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และลดสดัส่วนของแผนพลังงานทดแทนลงกต็าม ส�าหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้มกีาร

ประกาศจดัสรรวงเงนิกองทนุฯ ในรอบที ่2 แล้วกว่า 9,287.8 ล้านบาท โดยในจ�านวนนีเ้ป็นการจัดสรรส�าหรับแผนเพิม่

ประสิทธิภาพพลังงานไปแล้วกว่าร้อยละ 39.1 และเป็นการจัดสรรส�าหรับแผนพลังงานทดแทนกว่าร้อยละ 24.2

Renewable
Energy

Smartgrid,	
Microgrid

Business	&	
Management

Solar	&	Wind

Energy	Storage	
&	Fuel	Cell

ภาพที่	4.15	หัวข้อการวิจัยและพัฒนาภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ก่อ
ก�าเนิดพลังงานให้แบตเตอรี่
ชนิดสังกะสีไอออน

การจัดการพลังงานอัจฉริยะตาม
มาตรฐาน Smart Grid

Smart Micro Grid

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบ 
IoT

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ด้วยระบบ IoT

ต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง
แบบชาญฉลาดส�าหรับจัดการ
แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้

ต้นแบบเทคโนโลยแีบตเตอรี่
แบบเปลี่ยนได้

ระบบโคมไฟถนนด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ 

การใช ้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ 

ลดการใช้พลังงาน

กังหันลมผลิต
ไฟฟ้า

ระบบสูบน�้า/ระบบผลิตไฟฟ้า  
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน
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	 ส�ำหรับโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนดังกล่ำวในปีงบประมำณ	2562	(รอบ	2)	นั้น	ส่วนใหญ่เป็น

โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรน�ำเอำพลังงำนแสงอำทิตย์	และพลังงำนลมไปใช้ประโยชน์	 เช่น	ระบบสูบน�้ำ	ระบบผลิต

ไฟฟ้ำ	ระบบโคมไฟถนนพลังงำนแสงอำทิตย์	และกังหันลมเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ	นอกจำกนี้	 โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ								

กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทนก็มีจ�ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรทุนมำกเช่นเดียวกัน	 ในส่วนของ

โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน	เช่น	กำรลดใช้พลังงำน	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนด้วย

ระบบ	Internet	of	Things	(IoT)	และระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงพร้อมระบบ	IoT	ก็เป็นโครงกำรอีกประเภทหนึ่งที่มียื่นขอ

และได้รับกำรจัดสรรทุนเป็นจ�ำนวนมำกด้วยเช่นกัน	แต่ที่น่ำสังเกตคือ	 โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรกักเก็บ

พลังงำน	และเซลล์เชื้อเพลิง	 (Energy	Storage	&	Fuel	Cell)	และโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับสมำร์ทกริด	และระบบ								

ไมโครกริด	(Smartgrid	&	Microgrid)	กลบัมจี�ำนวนโครงกำรทีไ่ด้รบักำรจดัสรรทนุน้อยกว่ำโครงกำรประเภทอ่ืน	ๆ 	โดย

มีเพียงประเภทละ	2–3	โครงกำรเท่ำนั้น86

	 เม่ือน�ำข้อมูลหน่วยงำนที่เคยได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ	ในกลุ่มงำนค้นคว้ำวิจัยศึกษำเพื่อกำรพัฒนำและ							

ส่งเสรมิในช่วงปีงบประมำณ	2558	–	2562	มำพจิำรณำโดยแยกตำมประเดน็วจิยัในหวัข้อต่ำง	ๆ	นัน้พบข้อมลูท่ีน่ำสนใจ	

ดังนี้87

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จะเห็นได้ว่ำ	 งำนค้นคว้ำวิจัยในกลุ่มของพลังงำนหมุนเวียนมี

สถำบันกำรศึกษำที่ท�ำกำรศึกษำเป็นจ�ำนวนมำก	โดยสำมำรถแบ่งประเด็นวิจัยได้เป็น	4	กลุ่มหลัก	คือ

•	 Micro-hydro:	จำกกำรพิจำรณำตัวอย่ำงของหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ	 เพื่อศึกษำ	

วิจัยในประเด็นนี้พบว่ำ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นสถำบันกำรศึกษำที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ	

ในประเด็นดังกล่ำว	โดยท�ำกำรศึกษำกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนน�้ำ

•	 Bioenergy:	จะเห็นได้ว่ำ	กำรศึกษำวิจัยในประเด็นนี้ได้รับควำมสนใจจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง	ๆ	

เป็นจ�ำนวนมำก	 โดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นสถำบันกำรศึกษำท่ีได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ											

ในประเด็นของพลังงำนชีวภำพเป็นจ�ำนวนมำก	 โดยงำนค้นคว้ำวิจัยที่มุ่งเน้นนั้นมีทั้งเรื่องของกำร							

เพิ่มศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ	กำรปรับปรุงและผลิตก๊ำซไบโอมีเทนเหลว	และระบบก๊ำซชีวภำพ

อัจฉริยะ	 เป็นต้น	ส่วนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 ซ่ึงเป็นอีกสถำบันกำรศึกษำหนึ่งท่ีได้รับกำรจัดสรร

เงนิกองทนุฯ	นัน้	มกีำรศกึษำวจิยัในหลำกหลำยประเดน็ด้วยกนั	เช่น	กำรแปรรปูชวีมวลประเภทยอด

และใบอ้อยเป็นไบโอออยล์	 กำรผลิตไบโอดีเซลจำกน�้ำมันปำล์ม	 และกำรผลิตน�้ำมันเช้ือเพลิง

อำกำศยำนชีวภำพจำกน�้ำมันปำล์ม	เป็นต้น

•	 Wind:	 เรื่องพลังงำนลมนั้นมีเพียง	 2	สถำบันกำรศึกษำที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ	 ได้แก	่

มหำวิทยำลัยแม่โจ	้และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 โดยประเด็นวิจัยท่ีมุ่งเน้นคือเร่ือง	กำรพัฒนำ

ต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ	และกำรจัดท�ำแผนที่ศักยภำพพลังงำนลม	(Wind	Map)	ตำม

ล�ำดับ

86	 กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน.	 (2562).	ประกาศผลพิจารณาโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนรุกัษ์พลงังาน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2).	วนัทีค้่นข้อมลู	26	มนีำคม	2562,	จำก	กองทนุเพือ่ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน	
เว็บไซต์:	http://www.enconfund.go.th/pdf/index/โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนฯ	2562.pdf

87 ข้อมลูทีน่�ำมำศกึษำนัน้ประกอบไปด้วย	โครงกำรทีไ่ด้รับกำรจดัสรรเงนิกองทนุฯ	ในปีงบประมำณ	2558,	2559,	2561	(รอบ	2)	และ
โครงกำรที่ได้รับเงินจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนปี	2562	(รอบ	2)
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•	 Solar:	ตัวอย่างหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ	 ในหัวข้อพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีเพียง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี	ส�าหรับประเด็นวจัิยทีมุ่ง่เน้นคอื	ระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ก่อก�าเนิดพลังงานให้แบตเตอรี่	และการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากแผ่นเซลล์ที่เสื่อม
สภาพ	ตามล�าดับ

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา       

และส่งเสริมในปีงบประมาณ 2558 – 2562 ทางด้าน Energy Storage

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนา          

และส่งเสริมในปีงบประมาณ 2558 – 2562 ทางด้าน Renewable Energy

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage): จากการศึกษาข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ	พบว่า	
มี	3	สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรเงินเพื่องานค้นคว้าวิจัยในประเด็นนี้	 ได้แก่	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	โดยท�าการศกึษาในประเดน็แผนภมูทิางภูมศิาสตร์ของสถานชีาร์จแบตเตอรีแ่ละศนูย์กระจาย
แบตเตอรี่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ศึกษาในเรื่องการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้	ส�าหรับ							
ยานยนต์ไฟฟ้า	และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ท�าการศึกษาในประเด็นการรีไซเคิลแบตเตอรี่
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เทคโนโลยเีพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน	(Energy	Efficiency):	ภาพรวมของเงินกองทนุฯ ทีจั่ดสรรออกไปนัน้ 
จะมุง่เน้นในเรือ่งของการน�าเงนิไปปรบัปรุงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในพืน้ทีต่่าง ๆ  แต่ส�าหรบัเงนิกองทนุฯ 
ที่จัดสรรเพื่อใช้ในงานค้นคว้าวิจัยนั้น ถึงแม้จะมีจ�านวนสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจไม่มากเท่าประเด็นอื่น ๆ แต่
ก็ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในจ�านวนมากเช่นเดียวกัน โดยประเด็นที่มีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

• Electrical: การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในประเด็นนี้มากที่สุด โดยหัวข้อที่ท�าการศึกษานั้น
คือ การประหยัดพลังงานในตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การศึกษาและคาดการณ์โครงสร้างการใช้พลังงาน
ในภาคครัวเรือน และการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารของรัฐ ส่วนหัวข้อวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นท�าการศกึษานัน้คอื ระบบโลจสิตกิส์เพือ่การลดพลงังานในกระบวนการผลติและการกระจาย 
สินค้าของอุตสาหกรรม

• Thermal: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อ
ศึกษาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนมากที่สุด โดยหัวข้อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ท�าการศกึษานัน้ประกอบด้วย การพฒันาเตาทอดอาหารด้วยก๊าซหงุต้มประสทิธภิาพสงู และการวจัิย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ IoT ในส่วนของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และมหาวทิยาลยัอบุลราชธานนีัน้ ศกึษาในหวัข้อการเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางความร้อนของเครื่องอบถังหมุนส�าหรับอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการลดการใช้แก๊ส               
แอลพีจีในอาคารควบคุมภาครัฐ ตามล�าดับ

• Technology Implement Policy: มี 2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าว คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท�าการศึกษาในหัวข้อการก�าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่าในภาคอุตสาหกรรม การจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า (Energy Efficiency 
Resource Standard : EERS) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ท�าการศึกษาในหัวข้อการจัดท�าคู่มือ

กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการก�าหนดนโยบายด้านกิจการพลังงาน

ภาพที่	4.18	ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ	ในกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย	ศึกษาเพื่อการพัฒนา										

และส่งเสริมในปีงบประมาณ	2558	–	2562	ทางด้าน	Energy	Efficiency

ที่มา: ปรับปรุงจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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การบริหารจัดการพลังงาน (System Integration & Energy Management): ประเด็นเรื่องการบริหาร

จัดการพลังงานนั้น นับได้ว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีได้รับความสนใจ รวมถึงได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เป็นจ�านวน

มาก โดยมีสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้มากถึง 6 แห่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

• IoT: นับได้ว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เป็นจ�านวนมาก โดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น 2 สถาบัน

การศึกษาท่ีให้ความสนใจและได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งประเด็นที่ศึกษา

นัน้มทีัง้เรือ่งของการพฒันาต้นแบบระบบอนิเทอร์เนต็สรรพส่ิงแบบชาญฉลาดส�าหรับจัดการแบตเตอรี่

แบบเปลี่ยนได้ และการจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยใช้การตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคโนโลยี IoT 

ตามมาตรฐานสมาร์ทกริด OpenADR ตามล�าดับ 

• Microgrid: สถาบันการศึกษาที่ศึกษาเรื่องนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท�าการศึกษาในหัวข้อ

ระบบบรหิารจดัการระบบไมโครสมาร์ทกรดิและระบบสมาร์ทกรดิ และมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

ท�าการศกึษาในหวัข้อการพฒันาศนูย์ควบคมุแบบ Real-time Monitoring System เพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรใน Smart Community ส�าหรับชุมชน 

• Big Data: เป็นประเด็นวิจัยและพัฒนาที่อาจยังไม่ได้รับความสนใจและมีจ�านวนเงินที่จัดสรรไม่มาก

นัก โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพ่ือศึกษาในประเด็นนี้คือ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่ท�าการศกึษาในหวัข้อการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ 

(Smart Grid) โดยใช้การจดัการฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าการ

ศึกษาศักยภาพต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงานในการบริหารจัดการความเย็นและความร้อนร่วม

กบัระบบ District Cooling and Heating ทีใ่ช้ระบบควบคมุอตัโนมติับนฐานของ Machine Learning 

ส�าหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหญ่  

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและ     

ส่งเสริมในปีงบประมาณ 2558 – 2562 ทางด้าน System Integration & Energy Management

ที่มา: ปรับปรุงจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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2. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

	 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550	โดยมีคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ	 (กพช.)	ท�าหน้าท่ีเสนอนโยบายการน�าส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ	 โดยมีคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลงังาน	(กกพ.)	ท�าหน้าที่ในการออกระเบยีบ	ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ	์วิธกีาร	และเงือ่นไขการน�าส่งเงินและการใช้

จ่ายเงินกองทุนฯ	ให้สอดคล้องกับนโยบายของ	กพช.	อีกทั้งยังมีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	(สกพ.)	

เป็นผู้ท�าหน้าที่รับเงิน	 จ่ายเงิน	 เก็บรักษา	และบริหารจัดการเงินกองทุนฯ	ตามระเบียบที่	 กกพ.	ก�าหนด	ส�าหรับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้น	ประกอบด้วย	1)	เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่าง	ๆ	

อย่างทั่วถึง	2)	กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น	3)	 พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของ							

โรงไฟฟ้า	4)	ส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยใีนการประกอบกจิการไฟฟ้าทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย	

โดยค�านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า88

	 ในส่วนของแหล่งท่ีมาของเงินกองทุนฯ	นั้นมาด้วยกันจาก	4	แหล่งคือ89	1)	 เงินที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการไฟฟ้าตามระเบียบที่	กกพ.	ก�าหนดภายใต้กรอบนโยบายของ	กพช.	2)	เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการไฟฟ้าที่กระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่	กกพ.	ก�าหนด	3)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้	และ	

4)	ดอกผลหรอืประโยชน์ใด	ๆ 	ทีเ่กดิจากเงนิหรือทรัพย์สิน	โดยการใช้จ่ายเงินกองทนุพัฒนาไฟฟ้านัน้จะต้องเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิกจิการตามมาตรา	97	ของพระราชบญัญติัการประกอบกจิการพลังงาน	พ.ศ.	2550	ซึง่มาตรา

ที่มีความเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	สามารถขอรับเงินกองทุนฯ	 ได้นั้นคือ									

มาตรา	97(4)	การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ												

สิ่งแวดล้อมน้อย	ดังมีรายละเอียดของกรอบงบประมาณตามมาตราดังกล่าว	ดังนี้90

•	 ส่งเสริม	และสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า	(ไม่เกินร้อยละ	30)

•	 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย	(ไม่เกินร้อยละ	30)

•	 งานศึกษา	และวิจัย	ด้านพลังงานหมุนเวียน	และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี

ประสิทธิภาพ	และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	(ไม่เกินร้อยละ	25)

•	 แผนงานการบริหารจัดการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน	(ไม่เกินร้อยละ	15)

88	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน.	ความเป็นมากองทนุพฒันาไฟฟ้า.	วนัทีค้่นข้อมลู	30	กรกฎาคม	2562,	จาก	ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	เว็บไซต์:	http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p
=2&Tag=ความเป็นมากองทุนพัฒนาไฟฟ้า&muid=2&prid=8.

89	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน.	(2562).	คูม่อื 97 (5) เพือ่การส่งเสรมิสังคมและประชาชนให้มคีวามรู ้ความตระหนกั 
และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า.	วันที่ค้นข้อมูล	30	กรกฎาคม	2562,	จาก	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	เว็บไซต์:	
http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_5/Manual%2097(5)%20-%202562%20Online-new.pdf

90	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	กองทุนมาตรา 97(4).	วันที่ค้นข้อมูล	30	กรกฎาคม	2562,	จาก	ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 เว็บไซต์:	 http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Front/StaticPage/StaticPage.
aspx?p=118&Tag=กองทุนมาตรา%2097(4)&muid=186&prid=190
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ภาพที่	4.20	กรอบวงเงินที่เปิดรับการจัดสรรของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	ปี	พ.ศ.	2560	–	2562

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

 เมือ่พจิารณากรอบวงเงนิทีเ่ปิดรบัการจดัสรรของกองทนุพฒันาไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2560 – 2562 พบว่า กรอบวงเงนิ

ในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อ          

สิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) นั้นมีกรอบวงเงินที่ไม่คงที่ โดยในปี 2561 ก�าหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 1,050 ล้านบาท 

แต่กลับปรับลดเหลือเพียง 400 ล้านบาท ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน       

ได้มกีารก�าหนดประเดน็วจิยัในเรือ่งของการส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการประกอบกจิการ

ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) โดยกรอบการสนับสนุน (Theme) ในปี 2562 นี้ ประกอบ        

ไปด้วย 4 เรื่องหลักคือ91

• พลังงานหมุนเวียน

• การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่

เกี่ยวข้อง (Disruptive Technology)

• โรงไฟฟ้าขยะ

• ยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

91 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน. (2562). คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา 97(4). วันที่ค้น
ข้อมลู 30 กรกฏาคม 2562, จาก ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงาน เวบ็ไซต์: http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/
Upload/Document/97_4/คู่มือ%2097(4)%20เล่มเล็ก%20final.pdf
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ภาพท่ี 4.20 กรอบวงเงินท่ีเปิดรับการจัดสรรของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2560 – 2562

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน

เมื่อพิจารณากรอบวงเงินที่เปิดรับการจัดสรรของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า
กรอบวงเงินในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าทีม่ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4)) น้ันมีกรอบวงเงินที่ไม่คงที่ โดยในปี 2561 กำหนดกรอบวงเงิน
ไว้ท ี ่ 1,050 ล้านบาท แต่กล ับปรับลดเหลือเพียง 400 ล้านบาท ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีการกำหนดประเด็นวิจัยในเรื ่องของการส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (มาตรา 97(4))

โดยกรอบการสนับสนุน (Theme) ในปี 2562 น้ีประกอบไปด้วย 4 เรื่องหลักคือ131

• พลังงานหมุนเวียน

• การบริหารจัดการเพื ่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงาน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง (Disruptive Technology)

• โรงไฟฟ้าขยะ

• ยานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้า

                                        
131 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (2562). คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนไฟฟ้าตามมาตรา 97(4). 
วันที่ค้นข้อมูล 30 กรกฏาคม 2562, จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เวปไซด:์

http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Upload/Document/97_4/คู่มือ%2097(4)%20เล่มเล็ก%20final.pdf
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 จากการศกึษาหน่วยงานทีไ่ด้รบัจดัสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 

มีผู้ขออนุมัติโครงการจำานวน 724 โครงการ แต่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเพียง 4 โครงการ ส่วนปีงบประมาณ 

2561 มโีครงการท่ีขออนุมัตจิำานวน 73 โครงการ โดยมีโครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัจิดัสรรเงนิเพยีง 4 โครงการเท่านัน้ สำาหรบั

รายละเอียดของหน่วยงานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ มีดังนี้

 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy): มีหน่วยงานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อ

ใช้ในการศึกษาวิจัยมากที่สุด แบ่งเป็น

ภาพที่ 4.21 กรอบการสนับสนุน (Theme) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) ปีงบประมาณ 2562

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน
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•	 Bioenergy:	โดยหน่วยงานท่ีได้รบัจัดสรรเงนิกองทนุฯ	เพือ่ศกึษาในประเดน็น้ีคอื	ศนูย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ92 ท�าการศึกษาการพัฒนาเยื่อเลือกผ่านและระบบเยื่อเลือกผ่านเพ่ือใช้ในการปรับปรุง			

คุณภาพก๊าซชีวภาพ	 และศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ ์พืชขอนแก่น	 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ	์																	

กรมวิชาการเกษตร93	ท�าการศึกษาเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พันธุ์ต้นเลาส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

•	 Solar:	 เป็นการศึกษาเรื่องการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานในพื้นท่ี

ห่างไกล	ด�าเนินการโดยมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน94

•	 Micro-hydro:	โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีซึง่ท�าการศึกษารูปแบบการผลติไฟฟ้า

ด้วยพลังงานหมุนเวียน95

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage): มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรกองทุนฯ	เพียงหน่วยงานเดียวคือ	

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	ซึ่งท�าการศึกษาการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือลดผลกระทบจากความ

ผันผวนของพลังงานทดแทนต่อระบบไฟฟ้าก�าลัง96

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency):	มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ	

เพียงแห่งเดียวคือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี โดยท�าการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า						

โคเจนเนอเรชั่น97

	 กล่าวโดยสรุป	จากการศึกษาข้อมูลการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยวิจัยภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ

การให้ทุนของทั้ง	2	กองทุนดังกล่าวข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	ไทยยังไม่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานโดยเฉพาะ	

โดยหน่วยวิจัยด้านพลังงานของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่เกี่ยวข้อง	หรือ						

มิเช่นนั้นก็เป็นหน่วยหนึ่งของสถาบันวิจัยของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจทางด้านพลังงาน	และหน่วยงานเอกชน	 ในส่วนของ												

งบประมาณการวจิยัและพฒันานัน้	หน่วยวจิยัทีอ่ยูใ่นสังกดัมหาวทิยาลัยส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณจากมหาวทิยาลยั	

และการหาทุนจากแหล่งทุนภายนอก	ซึ่งจ�านวนเงินงบประมาณอาจยังไม่มีตัวเลขท่ีเปิดเผยมากนัก	ขณะท่ีหน่วยวิจัย

ของภาคเอกชนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ	โครงสร้างพืน้ฐาน	และบคุลากรส�าหรบัการวจิยัและพฒันาเป็นจ�านวนมาก	

เมื่อเทียบกับหน่วยวิจัยที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย

92	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2560).	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	เรื่อง	แจ้งผลการ
พิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	ตามมาตรา	97(4)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560.	 วันที่ค้นข้อมูล																	
30	กรกฎาคม	2562,	จาก	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 เว็บไซต์:	http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/
Upload/Document/Law/7-60-11-30_1.pdf

93	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2561).	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	เรื่อง	แจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย	ตามมาตรา	97(4)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561.	วันที่ค้นข้อมูล								
30	กรกฎาคม	2562,	จาก	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	เวบ็ไซต์:	http://pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Front/
News/NewsDetail.aspx?rid=74799&CatId=1&muid=5&prid=26

94	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2560).	อ้างแล้ว.
95	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2560).	อ้างแล้ว.
96	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2561).	อ้างแล้ว.
97	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน.	(2560).	อ้างแล้ว.
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ส�าหรบัประเดน็การวจิยัและพฒันาด้านพลังงานของหน่วยงานวจัิยในประเทศไทย จากการศกึษาข้อมูลพบว่า 

การวจิยัและพฒันาด้านพลงังานของไทยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ๆ  ด้วยกนัคอื 1) สมาร์ทกรดิ และระบบไมโคร

กริด (Smart Grid & Microgrid) 2) เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 3) พลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) และ 4) การบรหิารจัดการพลังงาน (Business & Management) โดยประเดน็ทีห่น่วยงานต่าง ๆ 

ในประเทศไทยให้ความสนใจนั้นมีด้วยกัน 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน และ

การบริหารจัดการพลังงาน โดยในกลุ่มของพลังงานหมุนเวียนนั้น พลังงานแสงอาทิตย์นับได้ว่าได้รับความสนใจในการ

วิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก ซึ่งการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาปรับ

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อน�าพลังงานดังกล่าวมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะ

เป็นการวจิยัและพฒันาเพือ่น�าเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) มาประยกุต์เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น 

Solar Rooftop ส�าหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้ในท่ีพักอาศัย อาคาร และโรงงาน

อุตสาหกรรม Solar Charger และ Solar Bus Station เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

นอกจากน้ี ยงัมกีารวจิยัและพฒันาเพือ่น�าพลงังานแสงอาทติย์มาใช้กบัระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบสบูน�า้ ระบบโคมไฟถนน 

และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยยังให้ความสนใจเร่ืองพลังงานลมไม่มาก                    

เท่าที่ควร โดยการวิจัยและพัฒนาท่ีพบนั้นจะเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนากังหันลมมากกว่าการวิจัยและพัฒนาในประเด็น

อื่น ๆ 

ส่วนประเด็นการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่ได้รับความสนใจใน

ประเด็นอื่น ๆ นั้น ได้แก่ การวิจัยเพื่อค้นหาพืชพลังงาน เช่น สาหร่าย สบู่ด�า หญ้าเนเปียร์ หรือแม้แต่การวิจัยเพื่อ         

หาวัตถุดิบต้นทุนต�่าอื่น ๆ ที่สามารถน�ามาใช้ในการผลิตพลังงาน รวมถึงการน�าเอาของเสีย หรือของเหลือทิ้งจากภาค

ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการผลิตพลังงาน นอกจากนี้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน

หมุนเวียนนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการวิจัยและพัฒนามากพอสมควร

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มการวิจัยที่ไทยให้ความสนใจ โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการพัฒนาวัสดุส�าหรับใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน และชนิดของแหล่งกักเก็บพลังงาน เช่น การวิจัยและ

พฒันาแพ็กแบตเตอรี ่และแบตเตอรีล่เิทยีม เป็นต้น นอกจากนี ้การวจิยัในเรือ่งเครือ่งชาร์จไฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า

ก็เป็นอีกหนึ่งการวิจัยที่ไทยให้ความส�าคัญ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

 ส�าหรับกลุ ่มการวิจัยทางด้านการบริหารจัดการพลังงานนั้น จากการศึกษาพบว่า การวิจัยส่วนใหญ่ 

จะเน้นไปในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน การลดใช้พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน 

ในส่วนของกลุ ่มการวิจัยทางด้านสมาร์ทกริด และระบบไมโครกริดนั้น ถึงแม้จะมีการวิจัยและพัฒนา 

ในไทย แต่ก็ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอื่น ๆ
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	 สวทช.	มกีารด�าเนนิโครงการวจิยัและพฒันาด้านพลงังานมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเริม่ด�าเนนิการวจิยัด้านพลงังาน

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2539	ซึง่เป็นการวจิยัเกีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย์	ภายใต้ศนูย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์									

แห่งชาติ	 (NECTEC)	ต่อมาระหว่างปี	พ.ศ.	2541	 -	2544	ได้มีการยกระดับการจัดตั้งเป็น	 โครงการศูนย์เทคโนโลยี

พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด	(ENTech)	เพื่อด�าเนินการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์	ในขณะเดียวกัน	ปี	พ.ศ.	2539											

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิ(MTEC)	ได้เริม่งานวจิยัทางด้านไฟฟ้าเคม	ีและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง	คอืไฮโดรเจน

และเซลล์เชื้อเพลิง	จนน�าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซรามิกส์เพ่ือพลังงานในปี	พ.ศ.	2546	และ							

ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัยด้านพลังงานจนก่อตั้งเป็นหน่วยวิจัยวัสดุส�าหรับพลังงาน	ในปี	พ.ศ.	2548

	 ปัจจุบัน	การวิจัยด้านพลังงานหลักของสวทช.	อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ	2	กลุ่มวิจัยหลัก	ได้แก่	กลุ่มวิจัย

วัสดุส�าหรับพลังงาน	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	และทีมวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	ภายใต้กลุ่มวิจัย

อุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	นอกจากนั้น	

การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัด้านพลงังานบางส่วนยงัด�าเนนิการอยูภ่ายใต้ศนูย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ	

(BIOTEC)	และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(NANOTEC)

ผลงานวจิยัและพฒันาด้านพลงังานท่ี	สวทช.	ด�าเนนิการต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนักว่า	500	โครงการ	สร้างมลูค่า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจ�านวน	12,608.26	ล้านบาท98	ประกอบด้วยงานวิจัยท่ีด�าเนินการเอง	ร่วมวิจัย										

กับหน่วยงานภายนอก	และการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยสามารถแยกประเภทของ									

ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน	ออกเป็น	3	ประเภท	คืองานเขียนทางวิชาการ	ทรัพย์สินทางปัญญา	และต้นแบบ	

มผีลงานรวมทัง้ส้ิน	1,746	รายการ	แบ่งเป็นต้นแบบ	123	ต้นแบบ	ทรพัย์สนิทางปัญญา	199	ค�าขอ	และงานเขยีนทางด้าน

วิชาการ	1,424	บทความ	จากผู้ผลิตผลงานกว่า	1,300	คน	และเป็นบุคลากรภายในของ	สวทช.	 ในปัจจุบันจ�านวน								

384	คน99

บทที่ 5
ขีดความสามารถและแผนงานวิจัย

และพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช.

98	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (2562).	Strategic	Planning	Alliance	รายงานผลผลิตเชิงปริมาณ.	วันที	่
ค้นข้อมูล	30	เมษายน	2562,	จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	เว็บไซต์	https://central.nstda.or.th/
spa/pbd/index.php

99	 จากข้อมูลอัตราก�าลังคน	สวทช.	ณ	30	กันยายน	2561	
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5.1 ผลงานต้นแบบ จ�านวน 123 เรื่อง แบ่งตามสาขา ดังนี้ 
ผลงานด้าน Solar Cell มสัีดส่วนผลงานทีผ่ลติได้มากทีส่ดุ คิดเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 45 ของต้นแบบรวม หรือ

นบัเป็นจ�านวน 55 ต้นแบบ โดยเป็นสัดส่วนของต้นแบบเชิงพาณิชย์ร้อยละ 15 ซึ่งตัวอย่างต้นแบบเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก�าลงัไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ เพือ่น�าไปใช้กับหลอดไฟส่องสว่าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 เมกะวตัต์ 

เครื่องลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ เซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างแผ่นปิดหลังด้วยเทดลาร์เพ่ือติดตั้ง     

ในศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพฯ จ�านวน 36 แห่ง เซลล์และ               

แผงเซลล์แสงอาทติย์แบบมองทะลผุ่านท่ีมสีสีนัสวยงาม สารเคลอืบผิวดูดซับความร้อนของแผงพลงังานรวมแสงอาทติย์

แบบพาราโบลิค เทคโนโลยกีารสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนดิรอยต่อเฮเทอโรบนฐานรองผลกึเดีย่วซลิคิอนชนดิเอน็ เป็นต้น 

ผลงานด้าน Biomass and Bioenergy มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร ้อยละ 16 ของต้นแบบรวม  

หรือนับเป็นจ�านวน 20 ต้นแบบ โดยเป็นสดัส่วนของต้นแบบเชงิพาณชิย์ร้อยละ 20 ส�าหรบัตวัอย่างต้นแบบเชงิพาณชิย์ 

ได้แก่ ระบบสมองกลควบคมุเครือ่งยนต์เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าท่ีใช้เชือ้เพลิงเอทานอล กระบวนการแปรรูปน�า้มนัไก่จากน�า้เสยี 

โรงงานเป็นไบโอดีเซล เครื่องก�าจัดขยะพลาสติกด้วยกระบวนการทางความร้อนเพื่อผลิตเช้ือเพลิง ระบบสกัดน�้ามัน

ปาล์มแบบไม่ใช้ไอน�้า (ขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง) และมีต้นแบบระดับภาคสนามของชุดทดสอบคุณภาพน�้ามัน       

ไบโอดเีซลอย่างง่ายทีเ่หมาะกบัชมุชนและอตุสาหกรรมผูผ้ลติซ่ึงประกอบด้วย ชดุทดสอบความหนาแน่นและความหนดื

ของไบโอดีเซล ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซล และชุดทดสอบค่าไอโอดีนของไบโอดีเซล เป็นต้น 

ผลงานด้าน Energy Storage Devices มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร ้อยละ 11 ของต้นแบบรวม  

หรือนับเป็นจ�านวน 14 ต้นแบบ โดยเป็นสัดส่วนของต้นแบบเชิงพาณิชย์ร้อยละ 14 ซึ่งตัวอย่างต้นแบบเชิงพาณิชย์     

ดังกล่าว ได้แก่ เครื่องควบคุมการจ่ายพลังงานของกังหันลมเพื่อประจุแบตเตอรี่ คาร์บอนน�าไฟฟ้าเพื่อใช้งานในลิเทียม

ไอออนแบตเตอรี่ เป็นต้น

ผลงานด้าน Energy Materials มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 10 ของต้นแบบรวม หรือนับเป็นจ�านวน 

12 ต้นแบบ โดยเป็นสดัส่วนของต้นแบบเชงิพาณชิย์ร้อยละ 8 ส�าหรับตัวอย่างต้นแบบเชงิพาณชิย์ ได้แก่ ต้นแบบรถยนต์

บรรทกุขนาดเลก็ตดิตัง้แผ่นเกราะกนักระสนุ ซึง่เป็นการพฒันาเกราะแขง็น�า้หนกัเบาส�าหรบัการใช้งานด้านยทุโธปกรณ์

ทางทหารในกองทัพไทย เป็นต้น 

ผลงานด้าน Electric Power มีสดัส่วนผลงานทีผ่ลติได้ร้อยละ 7 ของต้นแบบรวม หรอืนบัเป็นจ�านวน 8 ต้นแบบ 

โดยเป็นสัดส่วนของต้นแบบเชิงพาณิชย์ร้อยละ 13 ตัวอย่างต้นแบบเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ได้แก่ Platinum Diffusion 

Process Optimization for Fast-Recovery Power Diode Fabrication โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการ

ออกแบบซีมอส (CMOS) ส�าหรับไมโครเซ็นเซอร์และวงจรรวมเพื่อประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน เป็นต้น 

ผลงานด้าน Fuel Cell มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 6 ของต้นแบบรวม หรือนับเป็นจ�านวน 7 ต้นแบบ 

โดยเป็นต้นแบบในระดับภาคสนาม คือต้นแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง จ�านวน 2 เรื่อง 

ได้แก่ ต้นแบบสแต็กเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อขนาด 1 กิโลวัตต์ โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีที่ใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง 

ท�าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เพื่อใช้เป็นเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในบ้านเรือนหรือชุมชน และเคร่ืองผลิตไอน�้าด้วย           

อัลตราโซนิคส�าหรับเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน เป็นต้น โดยข้อมูลจ�านวน             

ผลงานด้านต้นแบบในแต่ละประเภทแยกตามสาขาดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ผลงานที่เป็นต้นแบบด้านพลังงานของ สวทช. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 - 2562

สาขา

ต้นแบบเชิง

พาณิชย์ 

(ต้นแบบ)

ต้นแบบภาคสนาม 

(ต้นแบบ)

ต้นแบบระดับ

ห้องปฏิบัติการ 

(ต้นแบบ)

ต้นแบบรวม

Biomass and Bioenergy 4 8 8 20

Electric Power 1 7 8

Energy Distribution Systems 1 1

Energy Materials 1 3 8 12

Energy Storage Devices 2 6 6 14

Fuel Cell 2 5 7

Renewables 1 3 4

Solar Cell 8 19 28 55

Wind 2 2

รวมผลงานด้านต้นแบบ 16 39 68 123

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

5.2 ผลงานในส่วนทรัพย์สินทางปัญญา 199 ค�าขอ แบ่งตามสาขา ดังนี้
ผลงานด้าน Solar Cell มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 34 ของทรัพย์สิน                   

ทางปัญญารวม หรือนับเป็นจ�านวน 68 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 78 ตัวอย่างสิทธิบัตรดังกล่าว 

ได้แก่ ขั้วน�าไฟฟ้าโปร่งแสงและวิธีสร้างพื้นผิวด้วยวิธีการขัดเพื่อใช้เป็นวัสดุฐานรองในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์จาก

โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติกล่องรวมสายไฟและอุปกรณ์เชือ่มต่อส�าหรบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ ขัว้ไฟฟ้า

ด้านหลังของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงจากแพลตินัมผสมและอิเล็กโตรไลต์ของเหลวไอออนิกของ       

เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงจากการวิจัยและพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกจากฟิล์มบางเพื่อเปลี่ยน

พลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนที่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ซ้อนสองช้ัน            

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีช้ันของโลหะเงินของข้ัวไฟฟ้าที่หนึ่งเคลือบด้วยวิธีพิมพ์สกรีน ชั้นรอยต่อซิงค์ออกไซด์ในขั้วไฟฟ้า        

ชั้นที่หนึ่งของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง เคร่ืองท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ ระบบและวิธีการ

จัดการพลังงานส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ พื้นผิวเพื่อเพ่ิมการกักเก็บแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ เคร่ืองตรวจสอบสถานะ

อุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอิสระ แผ่นหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกระบวนการตรวจสอบความบกพร่องของ

ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ ระบบและวธิกีารพยากรณ์พลงังานแสงอาทติย์แบบเป็นแถบ กระบวนการคาดการณ์

ก�าลงัการผลติไฟฟ้าของระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กรรมวธิกีารเตรียมข้ัวไฟฟ้าส่วนบนส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized Solar Cell) การพัฒนาโฟโตอิเล็กโทรดส�าหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง 

เครือ่งท�าน�า้ร้อนและผลติกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอน เคร่ืองท�าอากาศร้อนและผลติกระแส

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบอะมอร์ฟัสซลิกิอน สตูรผสมฟิล์มพอลเิมอร์โปร่งแสงและกรรมวธิกีารผลติฟิลม์พอลเิมอร์

โปร่งแสง ขั้วไฟฟ้าด้านล่างของเซลล์แสงอาทิตย์และกระบวนการสร้างขั้วไฟฟ้า กระจกเคลือบขั้วน�าไฟฟ้าโปร่งแสง
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ออกไซด์ด้านหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบการคาดการณ์ก�าลงัการผลติไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตร้อน 

อุปกรณ์ปลดล็อคคอนเน็คเตอร์ส�าหรับตรวจสอบคุณสมบัติกระแสและแรงดันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระดับสตริงแบบ                 

กลางแจ้ง เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีสีสัน ระบบติดตามดวงอาทิตย์ กระบวนการสร้างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีสีสัน              

และโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์การชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดกะทัดรัดและพกพาสะดวก 

เคร่ืองจักรผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต�่า ฟอสเฟสพอลิเมอร์ นาโนคอมพอสิทท่ีมีส่วนประกอบ

ของบล็อคโคพอลิเมอร์ที่ใช้ส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนบนฐานรองที่โค้งงอได้        

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริด เป็นต้น 

ผลงานด้าน Biomass and Bioenergy มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทางปัญญารวม 

หรือนับเป็นจ�านวน 39 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 59 ตัวอย่างสิทธิบัตรดังกล่าว ได้แก่ ชุดทดสอบ

ความหนาแน่นของไบโอดเีซล กรรมวิธกีารวดัปริมาณกลเีซอรนีอสิระในไบโอดเีซล ระบบการผลติไบโอดเีซลด้วยตวัเร่ง

ปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุผ่านการเร่งปฏิกิริยาท่ีสามารถเลือกได้ทั้งทรานส์เอสเทอริฟิเคชันและปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน

ภายใต้ภาวะความดันบรรยากาศและภายใต้ภาวะกึ่งวิกฤตของเมทานอล ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพส�าหรับกระบวนการ

ผลิตไบโอดีเซล ระบบการปรับเปลี่ยนการจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซลโดยอัตโนมัติส�าหรับเครื่องยนต์          

จุดระเบิดด้วยการอัด ระบบแปรรูปน�้าเสียเป็นพลังงานแบบชีวภาพที่ท�างานได้อิสระ ระบบการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยา         

ววิธิพนัธุ์จากเปลอืกไข่ กระบวนการสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏกิริยิาโมลบิดินมัออกไซด์ส�าหรบัใช้ในกระบวนการผลิตเชือ้เพลิง

ไฮโดรคาร์บอนสงัเคราะห์ กระบวนการแปรรปูชวีมวลให้เป็นวสัดุคาร์บอนทีม่ค่ีาพลงังานความร้อนสงู อปุกรณ์ปรบัปรงุ

คุณภาพก๊าซชีวภาพ เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง อุปกรณ์ดักจับไอน�า้มันชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซีสชีวมวล 

วิธีการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์คาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ชีวมวล เป็นต้น 

ผลงานด้าน Energy Storage Devices มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 13 ของทรัพย์สินทางปัญญารวม 

หรือนับเป็นจ�านวน 26 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 81 ซึ่งตัวอย่างสิทธิบัตรดังกล่าว ได้แก่ วิธีการ

ควบคมุการอดัประจแุบตเตอรีท่ี่ต่ออนกุรมจากสถานจ่ีายไฟ อปุกรณ์ควบคมุการอดัประจแุบตเตอรีท่ีต่่ออนกุรมกนัด้วย

สัญญาณปิดเปิดกระแสอัดประจุ (Pulse Charging) อุปกรณ์เก็บกักพลังงานจากสัญญาณวิทยุที่อยู่ในสภาพแวดล้อม 

อุปกรณ์ตรวจจับแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพในระบบแบตเตอรี่ที่ต่ออนุกรมกัน อิเล็คโทรดประสิทธิภาพสูง (Semi-solid 

Electrodes Having High Rate Capability) อปุกรณ์เกบ็พลงังานทีไ่ด้จากการสะท้อนของสญัญาณคลืน่วทิยใุนระบบ

ส่งสัญญาณ (Reflected Energy Harvest) อุปกรณ์ตรวจจับแบตเตอรี่ที่ผิดปกติในแบตเตอรี่มากกว่า 1 ก้อนที่ต่อ

อนุกรมกัน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดส�าหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่โมดูล (Stationary Semisolid Battery Module and Method of Manufacture) กระบวนการเตรียม 

ขั้วไฟฟ้าแบบโครงข่ายสามมิติของโลหะออกไซด์บนโครงข่ายสามมิติของโฟมโลหะที่มีชั้นของฟิล์มโลหะไฮดรอกไซด์       

แบบอสัณฐาน (Amorphous) ส�าหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทางเคมีไฟฟ้า เครื่องส�ารอง

พลังงานไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่ วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากขุยมะพร้าวส�าหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด   

รีด็อกซ์ โฟล (High Energy Density Redox Flow Device) เป็นต้น 

ผลงานด้าน Fuel Cell มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 8 ของทรัพย์สินทางปัญญารวม หรือนับเป็นจ�านวน 

16 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 80 ซึ่งตัวอย่างสิทธิบัตร ได้แก่ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน              

และขั้วน�าไฟฟ้าดึงกระแสภายนอกส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งแบบท่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                     

กรรมวิธีการผลิตตัวเซลล์เชื้อเพลิงหรือชุดประกบเมมเบรนอิเล็กโทรดส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน                      

แลกเปลีย่นโปรตอนโดยวธิกีารขึน้รปูขัว้อเิลก็โทรดแบบผสมผสาน อปุกรณ์ผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ระบบปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบไหลขึ้น ระบบแปรรูปน�้าเสียเป็นพลังงานแบบชีวภาพท่ีท�างานได้อิสระ           
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และอุปกรณ์ตรวจวดัค่าความต้านทานต่อการไหลของไฟฟ้ากระแสสลบัส�าหรบัวสัดตุรงึจลุนิทรย์ีในน�า้เสยีจากการพฒันา

ขั้วไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ ท่อปฏิรูปเชื้อเพลิงส�าหรับปฏิรูปไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงก๊าซไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นการ

ปรบัสภาพไบโอเอทานอลส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิในเซลล์เชือ้เพลงิแบบออกไซด์ของแขง็  วสัดปุ้องกนัแก๊สรัว่เชงิประกอบ

แบบใช้แรงอัดในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง อุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล ชุดควบคุมแรงเชิงกล          

แบบแรงกระจายด้วยความสัมพันธ์ของแรงตามแนวแกน X-Y ส�าหรับหอเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบแผ่น 

เป็นต้น

ผลงานด้าน	Renewables มสีดัส่วนผลงานทีผ่ลติร้อยละ 6 ของทรพัย์สนิทางปัญญารวม หรอืนบัเป็นจ�านวน 

11 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 82 ตัวอย่างสิทธิบัตรดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตเมทานอลจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบส่งก�าลังส�าหรับเรือหางยาว อุปกรณ์ตรวจสอบการอุดตันของหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล

ส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ระบบส่งก�าลังแบบกึ่งอัตโนมัติส�าหรับรถขนย้ายพืชผลการเกษตร เป็นต้น 

ผลงานด้าน	Wind มีสัดส่วนผลงานท่ีผลิตร้อยละ 5 ของของทรัพย์สินทางปัญญารวม หรือนับเป็นจ�านวน         

9 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 89 ตัวอย่างสิทธิบัตรดังกล่าว ได้แก่ การขึ้นรูปใบพัดกังหันลมส�าหรับ

ลมความเร็วต�่าในประเทศไทย อุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติส�าหรับกังหันลมแกนตั้งแบบเดเรียส ชุดใบพัดกังหันลมแกนตั้ง

แบบเดเรยีสทีม่โีครงสร้างแบบซ้อนกนัทีส่ร้างแรงบดิได้ต่อเนือ่ง อปุกรณ์ส่งก�าลังให้กบักงัหนั ชดุใบพัดกงัหันลมแกนตัง้

ชนิดเดเรียส แบบกึง่ลอยตวัทีม่กีารจดัวางใบพดัในลักษณะตัวน�าและตัวตาม อปุกรณ์วดัคณุสมบติัของกระแสลม เป็นต้น

ผลงานด้าน	 Energy	Materials	มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 4 ของทรัพย์สินทางปัญญารวม  

หรือนับเป็นจ�านวน 8 ค�าขอ โดยเป็นสัดส่วนของสิทธิบัตรถึงร้อยละ 50 ซึ่งตัวอย่างสิทธิบัตร ได้แก่ แผ่นเชื่อมต่อทาง

ไฟฟ้า กล่องหล่อแม่พิมพ์ วัสดุปลูกและกระบวนการผลิตวัสดุปลูกจากยิปซัมพรุนซึ่งได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน กรรมวิธี

การสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏกิริยิาววิธิพนัธุ์ส�าหรบัการผลิตไบโอดีเซลจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตแอสฟัลตกิ

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา อุปกรณ์วัดค่าความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้า

สลับส�าหรับวัสดุซีเมนต์คอมพอสิตที่ยังไม่แข็งตัว โดยข้อมูลจ�านวนผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภท

แยกตามสาขาดังตารางที่ 5.2

ตารางที	่5.2	ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานของ	สวทช.	ตั้งแต	่ปี	พ.ศ.	2547	-	2562

สาขา
สิทธิบัตร	

(ค�าขอ)

อนุสิทธิบัตร	

(ค�าขอ)

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	

(ค�าขอ)
รวม

Biomass and Bioenergy 23 15 1 39

Electric Power 5 1 6

Energy Distribution Systems 2 1 3

Energy Efficiency 1 1

Energy Management System 4 1 5

Energy Materials 4 4 8

Energy Storage Devices 21 4 1 26

Fuel Cell 13 3 16
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สาขา
สิทธิบัตร 

(คำาขอ)

อนุสิทธิบัตร 

(คำาขอ)

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น 

(คำาขอ)
รวม

Hydrogen 3 2 5

Natural Gas 2 2

Renewables 9 2 11

Solar Cell 53 15 68

Wind 8 1 9

ทรัพย์สินทางปัญญารวม 145 52 2 199

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

5.3 งานเขียนทางด้านวิชาการมีผลงานรวมทั้งสิ้น 1,424 บทความ จ�าแนกตามสาขา 
ด้าน Biomass and Bioenergy มสีดัส่วนผลงานทีผ่ลติได้มากทีส่ดุ คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 30 ของงานเขยีน 

ทางวชิาการรวม หรอืนบัเป็นจ�านวน 434 บทความ โดยเป็นสัดส่วนของบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 41 

ตวัอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดังกล่าว ได้แก่ การศึกษาปฏิกิริยาดีออกซิจิเนชันของกรดโอเลอิกภายใต้

บรรยากาศเฉื่อยโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโมลิบดินัมออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตดีเซลสะอาด (NiAl
2
O

4 
Spinel-type 

Catalysts for Deoxygenation of Palm Oil to Green Diesel) การใช้ประโยชน์ของซีโอไลต์ชนดิ ZSM-5 ทีส่งัเคราะห์

จากเถ้าลอยการไพโรไลซิสที่มีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของกากสบู่ด�าในเตาปฏิกรณ์ การผลิตไบโอดีเซล (Catalytic 

Performance Enhancement of CaO by Hydration-Dehydration Process for Biodiesel Production at Room 

Temperature) กระบวนการดงึออกซเิจนออกจากน�า้มนัเมลด็ในปาล์มเพือ่ผลติสารไฮโดรคาร์บอนช่วงเชือ้เพลงิอากาศยาน

โดยใช้ตวัเร่งปฏกิิรยิา กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอนไนเซชนัของวสัดุชวีมวลด้อยมลูค่าโดยศกึษาถึงอทิธพิลของ

อณุหภูมิและเวลาทีใ่ช้ในกระบวนการต่อผลติภณัฑ์แขง็และผลติภณัฑ์เหลว กระบวนการไพโรไลซสิแบบเรว็ของกาหยนี�า้

ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนิด Y การก�าจัดพิษในน�้ามันสบู่ด�าเพื่อการผลิตเป็นไบโอดีเซล (Catalytic Upgrading 

of Soybean Oil Methyl Esters by Partial Hydrogenation Using Pd Catalysts) ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแคลเซียม

ออกไซด์จากขยะอุตสาหกรรมส�าหรับปรับปรุงไอไพโรไลซิสของกากสบู่ด�า การผลิตกรด D-xylonic (Production of 

D-xylonic Acid Using a Non-recombinant Corynebacterium Glutamicum Strain) การพัฒนาสารประกอบ

นาโนของออกไซด์ของโลหะทรานซิชันท่ีมีรูพรุนและมีพื้นที่ผิวสูงร่วมกับออกไซด์ของโลหะแอลคาไลด์เอิร์ทเพื่อใช้เป็น

ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเบสส�าหรับการผลิตไบโอดีเซลสะอาด ชิ้นส่วนเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซล (High Quality 

Jatropha Biodiesel (H-FAME) and Its Application in a Common Rail Diesel Engine) เป็นต้น

ด้าน Solar Cell มสีดัส่วนผลงานทีผ่ลติได้ร้อยละ 24 ของงานเขยีนทางวชิาการรวม หรือนบัเป็นจ�านวน 341 

บทความ โดยเป็นสดัส่วนของบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 29 ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

ได้แก่ ผลของการเติมเกลือลิเทียมที่ส่งผลต่อความเสถียรของโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ เพอรอฟสไกต์แบบ CsPb2Br 

เพื่อพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์ ช้ันน�าไฟฟ้าโปร่งแสงบนฐานรองโค้งงอได้เพื่อประยุกต์ใช้กับเซลล์แสง

อาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ (Optics of Perovskite Solar Cell Front Contacts) การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสง        

อาทติย์ชนดิไฮบรดิ (Development of Thin Film Amorphous Silicon Oxide/Microcrystalline Silicon Double-

Junction Solar Cell and Their Temperature Dependence) ระบบผลิตไฟฟ้าและน�า้ร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

(Finite Element Method for Computational Fluid Dynamics to Design Photovoltaic Thermal (PV/T) 
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System Configuration) ซอฟต์แวร์ประเมินผลการผลิตไฟฟ้า (Field Performance and Degradation Rates of 

Different Types of Photovoltaic Modules: A Case Study in Thailand) การศึกษาผลของซีเซียมในฟิล์ม              

เพอรอฟสไกต์เพ่ือเสถยีรภาพระหว่างพืน้ผวิภายใต้การฉายแสงยวู ีการปรับปรุงประสิทธภิาพเซลล์แสงอาทติย์พอลเิมอร์

ด้วยกระบวนการควมคุมทิศทางและการน�าพาการระเหย การเตรียมฟิล์มเซอร์รีนเสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนเซลลูโลส

และความเป็นได้ในการประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มคอมโพสิตโปร่งแสงส�าหรับการห่อหุ้มอุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานแสง             

เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบอินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์สารอินทรีย์แบบเฮตทีโรจังชั่นด้วยเทคนิคการ

เคลือบสาร เป็นต้น

ด้าน Energy Materials มีสัดส่วนผลงานท่ีผลิตได้ร้อยละ 14 ของงานเขียนทางวิชาการรวม หรือนับเป็น

จ�านวน 195 บทความ โดยเป็นสัดส่วนของบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 54 ตัวอย่างบทความตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาต ิได้แก่ การแยกน�า้ด้วยไฟฟ้าเคมทีางแสง (2D Porous TiO
2
 Single-Crystalline Nanostructure 

Demonstrating High Photo-Electrochemical Water Splitting Performance) ตัวน�าประจุไฟฟ้าแบบยิ่งยวด 

(N-Type Superconductivity in an Organic Mott Insulator Induced by Light-Driven Electron-Doping)    

การศกึษาโดยจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนของการโตของผลกึ Sb
2
-xBixTe

3
 ทีม่โีครงสร้างผลกึเฮซาโกนอลใช้เทคนคิ TEM-EDS 

การศกึษาองค์ประกอบทางเคมแีละความเป็นเนือ้เดียวของฟิล์ม Cupper Indium Gallium Selenide (CIGS) ทีท่�าการ

ขึ้นรูปด้วยเทคนิค Docter Blade การควบคุมโครงสร้างวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคด้วยการให้ความร้อนบนฐานรองฟิล์ม  

ในกระบวนการข้ึนรูปฟิล์มด้วยเทคนิค Pulsed DC Sputtering ผลการตอบสนองค่าอิมพีแดนซ์ในระบบจ�าลอง                

ทางกายภาพส�าหรับวัสดุคอมโพสิตท่ีมีเส้นใยน�าไฟฟ้าเช่ือมต่อระหว่างรอยแตกไม่น�าไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์การ     

กระจายตัวของเส้นใยพืชในวัสดุเซรามิกเมตริกซ์คอมโพสิตโดยวิธีอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ความว่องไว

ในการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกของเถ้าแกลบโดยวิธีอิมพีแดนซ์สเปกโทรโดยการส�ารวจและศึกษาสมบัติของเถ้า            

ชีวมวลเพื่อน�ามาใช้ในงานซีเมนต์หรือคอนกรีต เป็นต้น

ด้าน Energy Storage Devices มีสัดส่วนผลงานท่ีผลิตได้ร้อยละ 10 ของงานเขียนทางวิชาการรวม  

หรือนับเป็นจ�านวน 140 บทความ โดยเป็นสัดส่วนของบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 58 ตัวอย่าง 

บทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาต ิได้แก่ การศกึษาทางทฤษฎขีองโครงสร้างอเิลก็ทรอนกิส์และความจไุฟฟ้าควอนตมั  

ของกราฟีนชัน้เดยีวและหลายช้ันท่ีถูกเจอืปนโดย Al, B, N, P และ Monovacancy แผ่นกัน้คณุภาพสงูส�าหรบัแบตเตอรี่

ทีท่�าจากเส้นใยเซลลโูลสละเอียดฝังด้วยอนุภาคไทเทเนยี แอมโมเนยีเสรมิโครงสร้างคอมโพสติ Polyaniline-Nanofiber 

Graphene/CNT ที่เต็มไปด้วยอนุภาคนาโนแพลเลเดียมส�าหรับ Supercapacitors เซลล์เหรียญ วัสดุแอโนดประเภท

ไฟเบอร์ประเภทไททาเนียและคาร์บอนส�าหรับใช้งานในแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมไอออน เป็นต้น

ด้าน Fuel Cell มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 9 ของงานเขียนทางวิชาการรวม หรือนับเป็นจ�านวน 132 

เรือ่ง โดยเป็นสดัส่วนของบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตถึิงร้อยละ 39 ตวัอย่างบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ 

ได้แก่ การออกแบบระบบความร้อนของเซลล์เชือ้เพลิงแบบออกไซด์ของแข็งร่วมกบัหอกลัน่โดยใช้เชือ้เพลิงโดยการปรบั

สภาพเอทานอลชวีภาพส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิในเซลล์เช้ือเพลิง คณุสมบติัการต่อต้านการกดักร่อนของแผ่นไบโพลาร์ชนดิ

โลหะส�าหรบัเซลล์เชือ้เพลงิชนดิ PEM ผลขององค์ประกอบของสารต่อการเคลือ่นมวลและการน�าไฟฟ้าในสารประกอบ

ประเภทแลนทานมันเิกลิออกไซด์และซีเรยีมออกไซด์ การพฒันาเซลล์ส�าหรบัเซลล์เชือ้เพลงิแบบออกไซด์ของแขง็ส�าหรบั

ใช้ที่อุณหภูมิปานกลาง (การศึกษาคุณสมบัติของ La
2
-xSrxNiOx) การขี้นรูปเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งบนวัสดุ

รองรับนิเกิลโดยการพัฒนาเซรามิกคะตะลิสต์เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
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ด้าน Renewables มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 8 ของงานเขียนทางวิชาการรวม หรือนับเป็นจ�านวน 

110 บทความ โดยเป็นสดัส่วนของบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 33 ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ ได้แก่ สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนส�าหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  

การเปรียบเทียบเชิงเทคโนอีโคโนมิกของการใช้พลังงานในกระบวนการกลั่นอะซีทรอปิกส์ การศึกษาสมบัติ                    

เทอร์โมอิเล็กทริกของฟิล์ม c-GeSb0.75Te0.5 to h-GeSbTe0.5 ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยความร้อน การศึกษาค่า 

Power Factor ของฟิล์ม c-GeSbTe การเปรียบเทียบโมดูลส�าหรับผลิตพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและส�าหรับท�า           

ความเย็น การจ�าลองการท�างานทางพลวัตของโมเลกุลสตรอนเทียมไททาเนต ผลกระทบของฟิล์ม MgO เคลือบบน

ฟิล์ม TiO
2
 บนโซลาเซลลโ์ครงสร้าง ผลของสนามแม่เหล็กทีม่ีต่อการสังเคราะห์วัสด ุเทอร์โมอเิลก็ทรกิ NaCoO

2
 ฟสิกิส์

ของการเริ่มต้นหมุนของกังหันลมแกนตั้งชนิดเดเรียส เป็นต้น

ด้าน Electric Power มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 3 ของงานเขียนทางวิชาการรวม หรือนับเป็นจ�านวน 

36 บทความ และเป็นสดัส่วนของบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาตถิงึร้อยละ 47 ตวัอย่างบทความตพีมิพ์ในวารสาร

นานาชาต ิ ได้แก่ อุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสง (Piezoelectric-Induced Triboelectric Hybrid Nanogenerators Based 

on the ZnO Nanowire Layer Decorated on the Au/polydimethylsiloxane–Al Structure for Enhanced 

Triboelectric Performance) ตรวจจบัปรอทด้วยอนภุาคนาโนทองค�าทรงกระบอกและดีเอน็เอสายเด่ียว การเปล่ียน

สมบัติไดอิเล็กทริกและเฟอโรอิเล็กทริกจากการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก ข้อมูลเชิงลึก          

เกี่ยวกับกลไกการจับตัวของวัสดุเงิน (ไททาเนียมไดออกไซด์) ส�าหรับการจับยึดปรอทธาตุที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์การ 

กระจายตัวของเส้นใยพืชในวัสดุซีเมนต์คอมโพสิตโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี เป็นต้น

ด้าน Natural Gas มีสัดส่วนผลงานที่ผลิตได้ร้อยละ 2 ของงานเขียนทางวิชาการรวม หรือนับเป็นจ�านวน 28 

บทความ โดยเป็นสดัส่วนของบทความตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติถึงร้อยละ 18 ตัวอย่างบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

ได้แก่ Microporous, Self-Segregated, Graphenal Polymer Nanosheets Prepared by Dehydrogenative 

Condensation of Aza-PAHs Building Blocks in the Solid State การทดสอบประสทิธิภาพการดดูซบัแก๊สคาร์บอน 

(Effects of Temperature on Methanol Adsorption on Functionalized Graphite: Saturation of Functional 

Groups) การทดสอบประสิทธิภาพตัวดูดซับ (CO
2
 and H

2
S Binary Sorption on Polyamine Modified Fumed 

Silica) เป็นต้น โดยข้อมูลจ�านวนผลงานด้านงานเขียนทางวิชาการในแต่ละประเภทแยกตามสาขาดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลงานที่เป็นงานเขียนทางวิชาการด้านพลังงานของ สวทช. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – 2562

สาขา

ประเภทผลงาน
จ�านวน 

(บทความ)บทความตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ (บทความ)

งานทางวิชาการอื่น ๆ* 
(บทความ)

Biomass and Bioenergy 178 256 434

Electric Power 17 19 36

Energy Distribution          
Systems

4 4 8

Energy Materials 106 89 195
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สาขา

ประเภทผลงาน
จ�านวน 

(บทความ)บทความตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ (บทความ)

งานทางวิชาการอื่น ๆ* 
(บทความ)

Energy Storage Devices 81 59 140

Fuel Cell 52 80 132

Natural Gas 5 23 28

Renewables 36 74 110

Solar Cell 100 241 341

รวมผลงานเขียนทางด้านวิชาการ 1,424

หมายเหตุ : งานทางวิชาการอื่น ๆ เช่น การประชุมวิชาการ บทความตีพิมพ์ในวารสาร บทความสั้น โปสเตอร์นิทรรศการ รายงานวิจัย

เชิงนโยบาย หนังสือ เป็นต้น    

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นอกจากผลงานดงักล่าวข้างต้น สวทช. ได้จดัท�าแผนกลยทุธ์ ฉบบัปี พ.ศ. 2562 – 2566100 โดยได้มกีารทบทวน

ภารกิจเพือ่ให้สอดคล้องกบัระบบนเิวศนวตักรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ได้ก�าหนดขอบเขตภาระงานเพือ่ให้สอดคล้องกับ

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้แนวทาง “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการปรับระบบเศรษฐกิจแบบเดิม

ไปสูร่ะบบเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม นอกจากนีย้งัเป็นการปรบัเปลีย่นเพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันา

อย่างยั่งยืน (SDGs) โดยแผนการด�าเนินงานบางส่วนในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ สวทช. ได้มีการก�าหนด 7 กลุ่มภารกิจ เพื่อ

ตอบโจทย์ประเทศ (NSTDA Transformation) (ภาพที่ 5.1) อันประกอบด้วย 

1) กลุม่วจิยัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ประกอบด้วย (1) กลยทุธ์ 6-6-10 คอื 6 Research Pillars, 

6 Frontier Research และ 10 Technology Development Groups กรอบการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็ง

และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ขั้นสูง (2) National S&T Infrastructure         

(3) National Quality Infrastructure (NQI) และ (4) สวทช. ภูมิภาค 

2) กลุม่บรหิาร RDI (Research Development Innovation Management) กลุม่สนบัสนนุและบรหิารงานวจิยั

ขนาดใหญ่ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาท่ีส�าคัญของประเทศ 

รวมถงึการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศ การส่งเสริมจริยธรรม และพัฒนาคณุภาพงานวจัิยควบคูไ่ปกบังานวจิยั 

3) กลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน เน้นการสร้าง S-Curve ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในภาค

อุตสาหกรรม หรือการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบนฐานการสร้าง

นวัตกรรม รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ (Future Industry Development) ของผู้ประกอบการทั้ง 

SMEs, Start-up และผู้ประกอบการ IDE (Innovation Driven Enterprise) 

100 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ (2561). แผนกลยทุธ์ สวทช. ฉบบัทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566). (e-book). 
ปทุมธานี: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
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4) กลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ

เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

5) กลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม 

6) กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย 

7) กลุ่มบริหาร สนับสนุน และ Shared Services

ภาพที่ 5.1 กลุ่มภารกิจของ สวทช. เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

101 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2562). 10 Technology Development Groups หรือ TDGs. วันที่ค้น
ข้อมลู 18 เมษายน 2562, จาก ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิเวบ็ไซต์: https://tulip.nectec.or.th/news/
index.php?app=information&information=1&view=vwinf&type=show&value=aW50Q29kSW5mPTMxNTg4

จากภาพที ่5.1 กลุม่ภารกจิที ่1 การสร้างความเข้มแขง็ด้านงานวจัิย จะเหน็ได้ว่า พลังงานได้ถกูก�าหนดให้เป็น

หนึ่งในทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. เพื่อให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์การ

พัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างความร่วมมืองานวิจัยด้านพลังงานทั้งกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งเทคโนโลยีที่ สวทช. 

ด�าเนินการนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการผลิตเพื่อสนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ในชื่อ Technology 

Development Groups หรอื TDGs101 ซึง่เป็นกลุม่ทีส่่งมอบผลงานวจัิยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิแบบจับต้อง

ได้ ใน 3 เรื่องคือ การขนส่งและระบบจัดส่ง (Mobility & Logistics) พลังงาน (Energy) และเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน

ทั้งในภาคพลเรือนเชิงพาณิชย์ และงานด้านความมั่นคงของประเทศ (Dual-use Defense) รวมถึงบริการวิเคราะห์

ทดสอบด้านพลังงานบรรจุไว้ในแผนงานการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. เช่น การให้บริการทดสอบความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงานของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
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กลุ่ม TDG พลังงานได้ก�าหนดเป้าหมายในการส่งมอบผลงาน อันประกอบด้วย ระบบกักเก็บพลังงาน

ประสิทธิภาพสูงโดยด�าเนินการท้ังทางด้านเซลล์แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพื่อใช้งานด้านความมั่นคงและ         

ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก การปรบัปรงุคณุภาพน�า้มันดีเซลจากตัวเร่งปฏกิิริยาเพ่ือใช้ผลิตน�า้มนัดีเซลมาตรฐาน EURO V 

การปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลเพื่อให้สามารถผสมในสัดส่วนที่สูงข้ึนเป็นน�้ามัน B10 และ B20 และระบบผลิตและ

จัดการพลังงานจากแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงโดยวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และชั้นฟิล์ม โซลารูฟ การท�านาย

ผลการผลติไฟฟ้าจากระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ แอปพลเิคชนัส�าหรบัประเมนิศักยภาพก�าลงัการผลติในเขต

ร้อนชื้น และกระบวนการตรวจสอบแบ่งเกรดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้แล้ว ส�าหรับกลุ่ม TDG Dual-use Defense ได้

ก�าหนดเป้าหมายในการส่งมอบผลงานด้านพลังงานคือ การรับมือภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน 

อันประกอบด้วย ระบบเซลล์จ่ายพลังงานที่ประกอบข้ึนจากวัตถุดิบภายในประเทศเพ่ือความมั่นคง ระบบควบคุม

เสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อความมั่นคงของระบบ 

ภาพที่ 5.2 ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช.

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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สมุดปกขาว การศึกษาเชิงนโยบายการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติในคร้ังนี้ ได้ท�าการศึกษาใน              

5 ประเด็นหลักคือ แนวโน้มและสถานการณ์พลังงานของโลก การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของหน่วยวิจัยใน            

ต่างประเทศ ความเชื่อมโยงของแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ ของไทย ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ      

หน่วยงานวิจัยในประเทศ และขีดความสามารถ รวมถึงแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. เพื่อน�าข้อมูล

จากการศกึษาดงักล่าวมาใช้ในการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อทศิทางการวิจยัด้านพลงังานของประเทศ และเป็น

ข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ซึ่งจากการศึกษานั้นพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

แนวโน้มด้านพลังงานของโลกนั้น เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก                  

ซึง่เป็นข้อกงัวลของทกุประเทศ จนน�ามาสูค่วามตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยแนวโน้มด้านพลังงานท่ีมกีารกล่าว

ถึงนั้นมีด้วยกัน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

(Energy Efficiency) โดยในส่วนของพลงังานหมนุเวยีน นบัได้ว่ามกีารกล่าวถงึและได้รบัความสนใจทัง้ในระดบัภมิูภาค 

และหน่วยวิจัยด้านพลังงาน เช่น ทบวงการพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) ได้ให้ความส�าคัญกับพลังงาน

หมุนเวยีนในแง่ของการเป็นองค์ประกอบหลกัควบคูก่บัการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน เพือ่แก้ไขปัญหาสภาพภมิู

อากาศของโลก ในขณะทีก่ลยทุธ์ภายใต้วสิยัทศัน์สหภาพยโุรปนัน้ได้ก�าหนดให้บรูณาการพลงังานหมนุเวยีนเข้ากบัระบบ

จ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพือ่ลดภาวะการพึง่พงิการน�าเข้าพลงังานจากภายนอก และเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้ใน

ราคาที่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับหน่วยวิจัยในต่างประเทศ ที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 

โดยเน้นการศึกษาทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�้า พลังงานลม พลังงานไฮโดรเจน และพลังงาน

สะอาดทางทะเล ในส่วนของไทยก็ให้ความส�าคัญกับพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้

จากการก�าหนดไว้ในแผนงานด้านพลงังานต่าง ๆ  ของประเทศ โดยมุง่ไปทีเ่รือ่งของพลงังานชวีภาพและพลงังานชีวมวล 

รวมถึงวัตถุดิบในประเทศที่สามารถน�ามาใช้ในการผลิตพลังงาน สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาของหน่วยวิจัยด้าน

พลังงานในไทยที่มุ่งเน้นการวิจัยพืชพลังงาน และวัตถุดิบต้นทุนต�่าอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นหนึ่ง

ในประเด็นที่ไทยให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนามากกว่าพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) เป็นแนวโน้มด้านพลังงานอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความ

สนใจจากทั่วโลกเช่นกัน เนื่องจากการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญของ

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ในมมุมองของหน่วยงานด้านพลงังานต่าง ๆ  ของโลกนัน้ เห็นควรทีจ่ะก�าหนด

แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานโดยเน้นกลุ่มทีม่กีารใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก ดังเช่น สหภาพยโุรป ทีเ่น้น

บทที่ 6
บทสรุป และข้อเสนอแนะต่อทิศทางการวิจัย

ด้านพลังงานของประเทศ
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กลุม่อาคาร และภาคอตุสาหกรรม สอดรบักบั IRENA ทีใ่ห้ความส�าคญักบักลุม่อาคารเช่นเดยีวกนั อย่างไรกต็าม IRENA 

ยังให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานไปสู่พลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานโดยเน้นในสาขาการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม อาคาร และขนส่ง ในส่วนของไทยประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญที่ถูกก�าหนดไว้ในทุกแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ ของประเทศ โดยแนวทางที่

ไทยก�าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ  นัน้ ค่อนข้างสอดรบักบัแนวทางของหน่วยงานในต่างประเทศ คอื เรือ่งของอาคารอจัฉรยิะ 

อย่างไรก็ตาม ไทยยังให้ความส�าคัญกับภาคขนส่งและภาคครัวเรือนโดยการก�าหนดแนวทางในเร่ืองของฉลากเขียว

ส�าหรับยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วย นอกจากแนวโน้มด้านพลังงานของโลกใน 2 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังมีการ

กล่าวถึงแนวโน้มในประเด็นอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น เทคโนโลยีด้านคาร์บอนต�่า พลังงานสะอาด พลังงานนิวเคลียร์            

เชื้อเพลิงชีวภาพแบบใหม่และไฮโดรเจน ระบบกักเก็บพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) เป็นต้น

จากแนวโน้มพลังงานของโลกที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อกลับมาพิจารณาถึงบริบทของไทย ท้ังในมิติของแผนงาน

ด้านพลังงานต่าง ๆ และการวิจัยและพัฒนา พบว่า ไทยมีแนวทางด้านพลังงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียว

กับแนวโน้มของโลก โดยประเทศไทยเน้นหนักไปทางด้านพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน            

แต่อย่างไรกต็าม เน่ืองจากไทยมจี�านวนแหล่งพลงังานขัน้ต้นท่ีจ�ากดั ท�าให้ต้องน�าเข้าแหล่งพลงังานขัน้ต้นเป็นจ�านวนมาก 

สวนทางกับความต้องการใช้พลังงานในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประเด็นการสร้างความสมดุล

ความม่ันคงด้านพลังงานเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีไทยใช้เป็นหลักด�าเนินการเพ่ือให้เกิดความสมดุล มั่นคงด้านพลังงาน 

และสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหาด้านพลังงาน โดยก�าหนดให้

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งมีการบูรณาการแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและก�าหนด

ช่วงเวลาในการด�าเนินการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ในทางปฏิบัตินั้นอาจยังไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือ

ความตระหนักตามแนวทางที่ก�าหนดได้อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร นอกจากนี้ ไทยยังมีข้อจ�ากัดเร่ืองความไม่แน่นอน

ทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายด้านพลังงาน

ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานในไทยนั้น ถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ แต่ยังคงจ�ากัด

อยูใ่นมหาวิทยาลยั สถาบันวิจยัของรฐั หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ และภาคเอกชนทีป่ระกอบธุรกจิทางด้านพลงังาน ซึง่แตกต่าง

จากต่างประเทศที่ถึงแม้จะมีหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับไทย แต่ในต่างประเทศก็ยังมีการจัดต้ังหน่วยงาน

วจัิยทางด้านพลงังานโดยเฉพาะ มกีารก�าหนดแหล่งทีม่าของงบประมาณทีช่ดัเจน รวมถงึมโีครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบั

การวิจยัเป็นจ�านวนมาก และสามารถแบ่งปันให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเข้ามาใช้โครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวร่วมกนั นอกจากนี้ 

หน่วยงานวิจัยด้านพลังงานในต่างประเทศดังกล่าว ยังมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รวมถงึจดัตัง้หน่วยงานภายใต้ทีท่�าหน้าทีใ่ห้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปได้เข้ามาเรยีนรูเ้รือ่งพลงังาน รวมถึงการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ส�าหรับในแง่ของประเด็นการวิจัยและพัฒนานั้น ถึงแม้ไทยจะมีการวิจัยทางด้านพลังงาน

หมนุเวยีน และเพิม่ประสทิธิภาพพลังงาน เช่นเดยีวกบัแนวโน้มโลก แต่การวจิยัและพฒันาของไทยกลบัยงัเป็นการวจิยั

ที่น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งหัวข้อการวิจัยก็มีความหลากหลายและไม่เป็นไป 

ในทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ไทยยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับเรื่องของการจัดการซากเพื่อรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต สังเกตได้จากแผนงานด้านพลังงานที่มีการกล่าวถึงใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพียงแผนเดียวเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
	 จากบทสรปุและการศึกษาข้อมลูด้านพลงังานในแง่มมุต่าง	ๆ 	ในการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายตอ่ทศิทาง

การวิจัยด้านพลังงานของประเทศ	จึงขอเสนอแนะเป็น	2	ส่วนด้วยกัน	คือ	ด้านกลไกภาครัฐ	และด้านทิศทางการวิจัย

และพัฒนาด้านพลังงานของไทย	ดังมีรายละเอียดของข้อเสนอในแต่ละประเด็นดังนี้

	 กลไกภาครัฐ

	 จากที่กล่าวข้างต้นว่า	ถึงแม้รัฐบาลจะมีการก�าหนดแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขา

พลังงานและขนส่ง	 โดยก�าหนดไว้ในแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ									

ภายใต้แผนแม่บทยทุธศาสตร์ชาต	ิรวมถงึก�าหนดให้มกีารเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลงังาน

ขั้นสุดท้าย	ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	รวมถึงก�าหนดให้ใช้พลังงานทางเลือกในการผลิต

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2558	–	2579	แต่กลับพบข้อสังเกตว่า																	

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากเท่าที่ควร	ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านกลไกภาครฐั							

เสนอให้รัฐบาลประกาศเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเป็นแนวทางในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ป	ี															

ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ	 โดยครอบคลุมสาขาที่มีการใช้พลังงานในปริมาณสูง	อันประกอบด้วย	ภาคขนส่ง	ภาคอาคาร		

(รวมที่พักอาศัยและส�านักงาน)	และภาคอุตสาหกรรม	พร้อมทั้งจัดสรรเงินทุนวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายพลังงาน			

ของประเทศ	รวมถงึก�าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมในการเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนในระบบ

การจ่ายกระแสไฟฟ้า	ทีส่อดรบักบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2558	–	2579	เช่นเดียวกับการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของพลังงานทดแทน	และ

สร้างความตระหนกัให้ประชาชนรูจ้กัประหยดัพลงังาน	และใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ตามแนวทางในยทุธศาสตร์ชาต	ิ

20	ปี	ที่ควรมีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม	และสามารถปฏิบัติได้จริง

	 นอกจากการยกระดับเรือ่งการลดการปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว	ยังเสนอให้รัฐบาล

พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล	และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ	โดย

ครอบคลมุข้อมลูในส่วนของการให้ทนุ	การวจิยัและพฒันา	และโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการวจิยัและพฒันาด้านพลงังาน	

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักทางด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย

ทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน

ดังจะเห็นจากการศึกษาข้อมูลว่า	ประเทศไทยยังขาดหน่วยงานวิจัยทางด้านพลังงานโดยเฉพาะ	 ซ่ึงแตกต่าง

จากต่างประเทศท่ีถึงแม้จะมีหน่วยวิจัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย	แต่ในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานวิจัยด้านพลังงาน									

ขนาดใหญ่	และท�าการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะ	ดังนั้น	 ในประเด็นทิศทางการวิจัย

และพัฒนาด้านพลังงาน	จึงเสนอมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติขึ้น	โดยลักษณะของศูนย์ฯ	 ดังกล่าวนั้น	

จะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยที่ท�าหน้าที่แตกต่างกัน	เช่น

• หน่วยวจิยัด้านพลังงาน	มุง่เน้นการวจัิย	พฒันา	และนวัตกรรมใน	5	ประเด็นหลกัทีส่อดรบักบัแนวโน้ม

และสถานการณ์พลังงานของโลก	รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และแผนงานด้านพลังงานต่าง	ๆ							

ของไทย	อนัประกอบด้วย	1)	พลงังานทดแทน	และพลงังานหมนุเวยีน	โดยให้ความส�าคญักบัพลงังาน

ชีวภาพและพลังงานชีวมวล	พลังงานแสงอาทิตย์	และแหล่งพลังงานอื่น	ๆ	 ท่ีไทยมีศักยภาพรองรับ				

2)	 เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน	3)	 ระบบกักเก็บพลังงาน	 เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสู่

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ด้านอื่น	ๆ	ในอนาคต	4)	การจัดการระบบพลังงาน
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ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนสู่ระบบพลังงานใหม่ และสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ และ 5) แหล่งพลังงานดั้งเดิม (Conventional Energy) โดยให้ความส�าคัญ

กับเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยก๊าซต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษในข้ัน

ตอนการผลิตจากแหล่งพลังงานดั้งเดิมดังกล่าว นอกจากนี้ เสนอให้มีการศึกษา วิจัย และจัดท�า

แผนการพฒันาระบบการจัดการซาก (แบตเตอรี)่ หลงัใช้งานควบคูไ่ปด้วย เพือ่รองรบัปัญหาขยะและ

การจัดการซากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

• หน่วยความร่วมมือ มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยใน

ประเทศ และต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเข้าร่วมโครงการ

วิจัยด้านพลังงานใหม่ที่อยู่ในความสนใจของโลก รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาแก่

หน่วยงานที่สนใจ

• หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�าหน้าท่ีพัฒนากลไกความร่วมมอืการถ่ายทอดเทคโนโลยพีลังงานใหม่จาก

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมการร่วมลงทุน 3 ฝ่าย 

(รัฐ เอกชน และสถาบันวิจัย) และสร้างการยอมรับ และการน�าไปใช้ในระดับชุมชนและท้องถิ่น

• ศูนย์เรียนรู้ มีบทบาทในการจัดท�าแหล่งเรียนรู้เพื่อน�าเสนอโครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเพ่ิม

ประสิทธิภาพพลังงานในสาขาเป้าหมาย เช่น ภาคขนส่ง ภาคอาคาร (รวมที่พักอาศัยและส�านักงาน) 

และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งสร้างประสบการณ์และสร้างการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ให้แก่

หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจ

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินี้ สามารถด�าเนินการภายใต้ สวทช. โดยใช้พื้นที่      

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการด�าเนินการได้ เนื่องจาก สวทช. ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้าน

พลงังาน โดยก�าหนดให้เป็นหนึง่ในทศิทางการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของ สวทช. เพ่ือสนบัสนนุ

กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย อีกท้ัง สวทช. ยังได้ก�าหนดแผนการด�าเนินการและเป้าหมายด้านพลังงานเพื่อตอบโจทย์      

การพฒันาพลงังานทีย่ัง่ยนื โดยสร้างความร่วมมอืงานวจิยัด้านพลงังานทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน นอกจากนี ้สวทช. 

ยงัส่งเสรมิการวิจยั พฒันา และนวตักรรมเพ่ือพฒันาความสามารถในการผลิตของระบบกกัเกบ็พลังงานประสิทธภิาพสงู 

การปรับปรุงคุณภาพน�า้มันดีเซลและไบโอดีเซล และระบบผลิตและจัดการพลังงานจากแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง 

ส�าหรับการท�าวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานของ สวทช. นั้น มีการศึกษามากกว่า 500 โครงการ โดยผลงาน     

ทีผ่่านมานัน้มทีัง้ต้นแบบ 123 ต้นแบบ ทรัพย์สนิทางปัญญา 198 ค�าขอ และงานเขยีนทางด้านวชิาการ 1,424 บทความ 

จากผู้ผลิตผลงานกว่า 1,300 คน ซึ่งการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานดังกล่าวของ สวทช. นั้น ด�าเนินการผ่านทางศูนย์         

แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ คือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ         

ศนูย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิและศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิโดยปัจจบัุน สวทช. มบีคุลากร

ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ที่อยู่ภายใต้ศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์กว่า 384 คน

ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการวิจัยและพัฒนานั้น สวทช. มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวิจัยและ

พฒันาด้านพลงังานในหลาย ๆ  ส่วน เช่น ศนูย์ทดสอบผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ (Electrical and Electronic 

Products Testing Center: PTEC) ที่ปัจจุบันมีการให้บริการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงานของ

แบตเตอรีช่นดิลเิทยีมส�าหรบัยานยนต์์ไฟฟ้า และศนูย์บริการวเิคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and 

Testing Service Center: NCTC) ที่มีการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ สวทช.               
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ยังมีแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานท่ีวางกรอบไว้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน                

ในเรือ่งมาตรการประหยดัพลงังานส�าหรบัภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารผลติและใช้พลงังานทีส่ะอาด เทคโนโลยกีาร

เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตและจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

เป็นต้น ซ่ึงแผนงานวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ สวทช. ด�าเนินการอยู่นั้นล้วนแล้วแต่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ         

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งสิ้น
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2017%5bS%5d.pdf

คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวสัด ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ.ี เกีย่วกบั. วนัทีค้่นข้อมลู 20 กมุภาพนัธ์ 

2562, จาก คณะพลงังานสิง่แวดล้อมและวัสดุ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ เวบ็ไซต์: http://www.

seem.kmutt.ac.th/about/vision.php

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. องค์กรวิจัย. วันที่ค้นข้อมูล 20 

กุมภาพันธ์ 2562, จาก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์: 

http://www.seem.kmutt.ac.th/research/index.php
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(มหาชน) เวบ็ไซต์: http://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Good-Corporate-Citizenship/Pages/

Human-Resources.aspx

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน). ความเป็นมา. วันที่ค้นข้อมูล 15 มกราคม 2562, จาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
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วิทย์-จระยอง

บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร.ี เกีย่วกับ. วนัทีค้่นข้อมูล 

19 มิถุนายน 2562, จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว. (2561). สมุดปกขาว BCG in Action 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
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วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่ง
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