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บทคัดยอ 

จากการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืนตามนโยบายระดับชาติและแผนพัฒนาพลังงานทางเลือก

ของกระทรวงพลังงาน ประกอบกับศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศมีคอนขางสูง การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทยในฐานะผูรับผิดชอบหลักดานพลังงานไฟฟาจึงมีโอกาสในการพัฒนาเพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายดังกลาว ผูศึกษาจึงนําประเด็นดังกลาวขางตนมาศึกษาโดยการศึกษาฉบับนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหนวยงานท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา

พลังงานชีวมวลของหนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และเพ่ือนํามาจัดทําแผนการพัฒนา

โรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด นําเสนอขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิง

นโยบายเพ่ือนําไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรตอไป 

ขอบเขตการศึกษาจะจัดทําแผนระดับปฎิบัติการในระยะ ๓ ป โดยปรับปรุงเพ่ิมเติม 

เปรียบเทียบกับแผนงานกลยุทธประจําป ๒๕๖๓-๒๕๗๓ ของสายรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและ

พลังงานหมุนเวียน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง การดําเนินการศึกษาจากปญหาเรื่องการ

พัฒนาพลังงานดังกลาวขางตน ทางผูศึกษาไดจัดทําการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช

กรอบ STEEP-M และตรวจสอบสภาพภายในหนวยงานโดยใชเครื่องมือ McKinsey 7s โดยทํา

แบบสอบถามประกอบการพิจารณาเพ่ือจัดลําดับและหาความสําคัญของปจจัยตางตางแลวนําผลท่ี

ไดมาพิจารณา SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็งและจุดท่ีตองปรับปรุง โอกาสและอุปสรรค จากผลท่ี

ไดจากการศึกษาพบวาจุดแข็งของหนวยงานคือศักยภาพดานบุคลากรและความโปรงใสในการทํางาน 

จุดท่ีตองปรับปรุงคือศักยภาพท่ีรองรับการดําเนินงานเชิงธุรกิจขององคกรและบุคลากร โอกาสเปน

เรื่องของศักยภาพในการพัฒนาพลังงานชีวมวลของประเทศ เทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง อุปสรรคตอการพัฒนายังคงเปนกฎระเบียบและนโยบายรัฐท่ีไมเอ้ือตอ

การพัฒนาธุรกิจ ซ่ึงจากภาพดังกลาวนํามาจัดทําตําแหนงเชิงยุทธศาสตรขององคกร พบวาองคกรมี

ตําแหนงยุทธศาสตรอยูระหวางเชิงรุกและเชิงปองกัน จากตําแหนงทางยุทธศาสตรและสภาพแวดลอม

ทางยุทธศาสตรสามารถพัฒนาเปาหมายทางยุทธศาสตร (END) ดังนี้ วิสัยทัศน “กฟผ. สรางสรรค

นวัตกรรมพลังงานอยางยั่งยืน เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา”โดยมีพันธกิจ “เปนองคกรหลักเพ่ือรักษาความม่ันคง

ดานพลังงานไฟฟาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรม”และสามารถ

กําหนดเปาประสงคยอย E1.2 พัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอยางยั่งยืนผสานนวัตกรรมเพ่ือ

เสริมสรางเสถียรภาพ” โดยจากการวิเคราะห TOWs Matrix เปาประสงค และตําแหนงทาง



ค 

ยุทธศาสตร จะสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน (WAYS) ได ๖ วัตถุประสงค ๒๓ ตัวชี้วัด 

และ ๒๗ กลยุทธ จากกลยุทธพัฒนาเปนมาตรการและแผนงาน (MEANS) ทางผูศึกษาไดเสนอกลยุทธ

เชิงรุกโดยใชโอกาสและจุดแข็งนําวิสัยทัศนองคกรสูความสําเร็จและกลยุทธเชิงปองกัน โดยใชสภาพ

ของจุดแข็งปองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน  

โดยแผนงานท่ีการศึกษานี่ได ยกประเด็นหลักข้ึนมาจัดทําแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและ

สงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดประกอบดวย ๒ แผนงานประกอบกัน แผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล

ผสานเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Biomass&Wood Pellet Cogeneration Power Plant 

Development Plan) และแผนพัฒนาฐานขอมูลและจัดทํามาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Thai 

Industrial Standard and Database for Wood Pellet Development Plan) แผนปฎิบัติการท้ัง 

๒ แผน รองรับวัตถุประสงคหลักเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนผสานเทคโนโลยีท่ีมีเสถียรภาพ เพ่ิม

โอกาสในการแขงขันดวยนวัตกรรม และรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน 

โดยมีคาเปาหมาย ณ ปลายป ๒๕๖๕ จะสามารถกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังผลิต 

๑๐ เมกะวัตต จํานวน ๓ ยูนิต และสามารถผลิตจําหนายเชื้อเพลิงอัดเม็ด ๑๕๐ ตันตอป  

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรลุวัตถุประสงคท้ัง ๖ ดานซ่ึงจะประกอบดวยกลยุทธและแผนงาน

จํานวนมาก การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดังกลาวใหลุลวงไปได จําเปนตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพ่ือให เกิดประโยชนในการพัฒนารวมกัน ท้ังหนวยงาน 

ประชาชน เอกชนภาครัฐ และหนวยงานการศึกษา เพ่ือใหไดมาซ่ึง การพัฒนาดานพลังงานอยางยั่งยืน 

ม่ังค่ัง และม่ันคง  
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คํานํา 

 

การศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ฉบับนี้เปนผลงานประกอบการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร โดยประยุกตใชวิธีคิดแผนงานทาง

ยุทธศาสตรมีหลักการสําคัญคือ เปาหมายทางยุทธศาสตร (Ends) วิธีการ (Ways) และทรัพยากร 

(Means) นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยแผนพัฒนาฉบับนี้ เปนแผนปฏิบัติการระดับ ๓ 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพ่ือรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

๒๐ ป ซ่ึงเปนแผนบูรณการณของกระทรวงพลังงานมีเปาหมายใหทุกหนวยงานเขามามีสวนรวม 

ในการทํางาน โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวจักสอดคลองตอเปาประสงคใหญของกระทรวงและ 

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานโดยตรงท่ีจะตองตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร

ของชาติ ๒๐ เพ่ือใหไดมาซ่ึงการพัฒนาพลังงานสะอาด ท่ีชุมชนมีสวนรวมเปนแกนกลางและเปนหัวใจ

ของการพัฒนา เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนทางพลังงาน  

การจัดทําเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ไดรับคําแนะนําและขอเสนอแนะจากคณาจารย 

และอาจารยท่ีปรึกษาประจําหลักสูตรนักยุทธศาสตร ทําใหเอกสารชิ้นนี้ไดรับการตรวจสอบใหมีความ

สมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ 

สุดทายนี้ ทางกระผมในฐานะผูจัดทําเอกสารประกอบการศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย 

อาจารยท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชา และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร

ประกอบการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของท่ีใหความสนใจ ไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน 

เพ่ือประกอบการทําความเขาใจในงานท่ีไดรับผิดชอบไมมากก็นอย 
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ตาราง ๓-๓ แสดง เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) และ กล

ยุทธ (Strategy) 

ตาราง ๓ -๔  แสดงความเชื่อมโยงระหวาง วิสัยทัศน  เป าประสงคทางยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคทางยุทธศาสตรและกลยุทธ 

๔๖ 

 

๕๑ 

ตาราง ๓-๕ แสดง มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ ๓ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

ตาราง ๓-๖ แสดงภาพสรุป แผนปฏิบัติการ “แผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการ

ผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

ตาราง ๔-๑ แสดงจํานวน มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ ๓ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

 

๕๕ 

๖๑ 

 

๖๑ 



ซ 

สารบัญแผนภาพ 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑-๑  แสดงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ๑๐ 

แผนภาพท่ี ๑-๒  แสดงเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี

ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

๑๑ 

แผนภาพท่ี ๑-๓ แสดงภาพรวมยุทธศาสตร กฟผ. ป ๒๕๖๓-๒๕๗๓  ๑๕ 

แผนภาพท่ี ๑-๔ แสดงกลยุทธ E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟา

แหงอนาคต  

๑๖ 

แผนภาพ ๒-๑ แสดง Strategy Management Tools   ๒๐ 

แผนภาพ ๒-๒ แสดง Changes in European Union electricity generation, in 

terawatt hours, from 2018 to 2019 [Agora Energiewende]  

๒๗ 

แผนภาพ ๒-๓ แสดงโครงสรางสวนราขการของกระทรวงพลังงาน  ๓๑ 

แผนภาพ ๒-๔ แสดงแผนปฎิบัติราชการระยะ ๕ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน ๓๒ 

แผนภาพ ๒-๕ แสดง McKinsey Model (Strategic Management Insight) 

แผนภาพ ๒-๖ แผนท่ียุทธศาสตรของ กฟผ. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๙ 

๓๓ 

๓๔ 

แผนภาพ ๒-๗ แสดงการปรับเปลี่ยน คานิยมองคการของ กฟผ ๓๖ 

แผนภาพ ๓-๑ แผนท่ียุทธศาสตรของ กฟผ. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๙ ๔๐ 

แผนภาพ ๓-๒ แสดงกลยุทธ E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟา

แหงอนาคต  

๔๑ 

แผนภาพ ๓-๓ แสดงการวิเคราะห BCG Matrix ๔๑ 



๙ 

 

บทท่ี  ๑   

บทนํา 

 

๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระดับนานาชาติ - เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

จากขอตกลงในความรวมมือกันระดับชาติ ณ ท่ีประชุมนานาชาติ (SDG Summit ๒๐๑๙) 

ท่ีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไดเขารวมประชุม จัดข้ึน ณ การประชุมสมัชชาสหประชาติ สมัยสามัญ

ครั้งท่ี ๗๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ วาดวยเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวยอวา SDGs) ซ่ึงเปนเปาหมาย

เก่ียวกับการพัฒนาระดับนานาชาติซ่ึงจัดทําโดยองคกรสหประชาชาติวาดวยทิศทางการพัฒนารวมกัน

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ โดยมีเปาหมายหลัก ๑๗ เปาหมาย หนึ่งในเปาหมายท่ีถูกระบุไว 

อยางชัดเจนคือ เนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาการใชพลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได เชื่อถือได มีความ

ยั่งยืน ราคาถูก และทันสมัยลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลลง ซ่ึงเปนสาเหตุหลักตอการปลอยกาซเรือน

กระจกอันเปนเหตุทําใหโลกรอนข้ึน สงผลตอสภาพแวดลอมโดยรวมของโลก ท้ังน้ําแข็งข่ัวโลกละลาย

ภาวะอากาศผันแปรไปจากเดิม ฤดูตาง ๆ ผิดแปลกไปจากเดิม ท้ังปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางประเมินคาไมได อุทกภัย ภัยแลง สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง 

สัตวบางสายพันธุเสี่ยงตอการสูญพันธุ อันเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการดํารงชีวิต สงผล 

ตอสภาพเศรษฐกิจ ความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการทํามาหากินท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ การเกษตร 

และประมง  

 



๑๐ 

 
แผนภาพ ๑-๑ แสดงเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 

(www.th.undp.org/content/thailand/en/home/sustainable-development-goals.html :  ๒๐๑๕) 

 

จากแผนภาพ ๑-๑ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี ๗ “พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขาถึงได 

รับรองการมีพลังงานท่ีทุกคนเขาถึงได เชื่อถือได ยั่งยืนทันสมัย 

ระหวางป ๒๕๓๓ ถึงป ๒๕๕๓ จํานวนประชากรมีการเขาถึงไฟฟาเพ่ิมข้ึน ๑,๗๐๐ ลานคน 

ท่ัวโลกและยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีการเรียกรองถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจท่ัวโลก

พ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเพ่ิมข้ึนของการปลอยกาซเรือนกระจกซ่ึงนั่นคือการสรางการ

เปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงตอระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลถึงทุกทวีปท่ัวโลก ภายในป ๒๕๗๓ 

มี เป า ห ม า ย ท่ี จ ะ ทํ า ให เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต ไฟ ฟ า ท่ี เห ม า ะ ส ม ใน ทุ ก พ้ื น ท่ี  ซ่ึ ง ห ม า ย ถึ ง 

การลงทุนในแหลงพลังงานสะอาด เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานชีวมวล 

การนํามาตรฐานการประหยัดคาใชจายท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในอาคารและอุตสาหกรรมสามารถลด

การใชไฟฟาท่ัวโลกได ๑๔% ซ่ึงหมายถึงการลดการใชงานโรงไฟฟาขนาดกลาง ประมาณ ๑,๓๐๐ 

แหงการขยายโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมีแหลงท่ีมาของพลังงานสะอาดใน

ประเทศท่ีกําลังพัฒนา เปนเปาหมายสําคัญท่ีท้ังการขยายโครงสรางและการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถ

สงเสริมการเจริญเติบโตและชวยเหลือสิ่งแวดลอมได” (www.un.or.th/globalgoals/th/global-

goals/affordable-and-clean-energy/ : ๒๐๑๕) 

http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/affordable-and-clean-energy/
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/affordable-and-clean-energy/


๑๑ 

จากผลการประชุมระดับนานาชาติดังกลาวกําหนดกรอบและนโยบายทิศทางในการพัฒนา 

การใชพลังงานโดยเนนย้ําถึงการใชพลังงานทางเลือกและการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดการใชพลังงานจากถานหินและเชื้อเพลิงฟอลซิลลง โดยมีเปาหมายใหบรรลุภายในป ๒๕๗๓ 

ตอจากนี้ และจะสงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนาและเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทางเลือกมากข้ึน  

 

ระดับประเทศไทย - แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

จากขอตกลงนานาชาติ วาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนดังท่ีกลาวขางตน ไดถูกบรรจุลงมาเปนแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปของประเทศไทย ซ่ึงในแผนดังกลาวไดกลาวถึงการพัฒนาดานพลังงาน 

ของประเทศไทยไวในแผนยุทธศาสตรชาติเรื่องพลังงาน โดยมีความสอดคลองกับการพัฒนา 

ของนานาชาติ ประเทศไทยตั้งเปาจะเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทางเลือกและสงเสริมใหมีการใช

พลังงานทดแทน โดยเนนความม่ันคง และยั่งยืนของพลังงานโดยท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได 

โดยมีเนื้อหา ดังแสดงในภาพประกอบดานลาง 

 

 
แผนภาพ ๑-๒ แสดงเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : ๒๐๒๐) 

 

 



๑๒ 

แผนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท่ีถูกจัดทําโดยคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

และไดรับการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาโดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

จากยุทธศาสตรดังกลาวขางตน สวนท่ี เก่ียวของกับการพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาด 

จะเก่ียวของกับยุทธศาสตรท่ี ๒ เรื่องการสรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนในเรื่องของ

พลังงานศักยภาพในการพัฒนาพลังงานเสริมความม่ันคง ตลอดจนโอกาสในการสรางรายได 

ความม่ังค่ังใหแกชุมชน และในสวนยุทธศาสตรท่ี ๕ เรื่องการสรางความเติบโตควบคูไปกับคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานสะอาด ลดมลพิษ และเพียงพอ 

ในราคาท่ีเหมาะสม 

ระดับกระทรวง – แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๗๙ 

ดังนั้นเพ่ือตอบรับยุทธศาสตรชาติท่ี ๒ และ ๕ ดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของเรื่องพลังงานสะอาด 

ท่ีกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานท่ีรับหนาท่ีโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมการใชประโยชน 

จากวัตถุชีวมวลในการผลิตไฟฟาอยางคุมคาเพ่ือลดปญหาโลกรอนและสรางรายไดใหแกเกษตรกร 

เพ่ิมมากข้ึน การสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงจากการเกษตรมาใชประโยชนทางอุตสาหกรรม

และพลังงานท่ีเก่ียวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหมีความสามารถในการ

แขงขันไดในระยะยาว การสงเสริมใหสามารถพ่ึงพาตนเองดานพลังงานได ใหพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดมี

ราคาท่ีเหมาะสม การเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟาแบบเดิม ดวยเปาหมายดังกลาวท้ังหมดขางตน 

ทางกระทรวงพลังงานไดมีจัดทําแผนรองรับยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของกับพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลือก กลาวสรุปโดยสังเขป ๒ แผนคือ แผนระยะยาว ๒๐ ป และ แผนปฎิบัติการ

ระยะสั้น ๕ ป 

 



๑๓ 

แผนระยะยาว ๒๐ ป ถูกระบุในแผนบูรณาการพลังงานแหงชาติ กระทรวงพลังงานไดมีการ

ทบทวนและจัดทําแผนพลังงาน ๕ แผนหลักในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ไดแก แผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนอนุรักษพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

แผนการจัดหากาซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง  

โดยในการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP ๒๐๑๕ ) จะใหความสํ าคัญ ในการส งเสริม 

การผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนท่ีมีอยูภายในประเทศใหไดเต็มตามศักยภาพ เนนย้ํา 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมโดยใหความสําคัญ 

กับมิติตาง ๆ ทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาพลังงานทดแทนใหเปนพลังงานหลักของประเทศทดแทนการนําเขาน้ํามันไดในอนาคต 

เสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนในประเทศ และเพ่ือวิจัยพัฒนาสงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทยใหสามารถ

แขงขันในตลาดสากล (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙: 

กันยายน ๒๕๕๘) 

 
ตาราง ๑-๑ แสดงเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน แยกเปนแตละประเภทเช้ือเพลิง 

(แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙: กันยายน ๒๕๕๘) 



๑๔ 

จากแผนพัฒนาดังกลาวพบวากรอบการพัฒนาตามแผน AEDP ของกระทรวงพลังงาน 

เม่ือพิจารณาในแงของประเภทของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวมวลยังคงมีศักยภาพท่ียังรอคอยการพัฒนา

อีกกวา ๓,๐๐๐ เมกะวัตต และเม่ือพิจารณาจากลําดับความสําคัญ (Merit Order) ตามตนทุนการ

ผลิตตอหนวย (หนวย: บาทตอหนวยไฟฟา) แจกแจงตามประเภทของเชื้อเพลิง จะพบวาเชื้อเพลิง 

ชีวมวลมีลําดับความสําคัญเปนรองเพียงแคเชื้อเพลิงจากขยะ  

ระดับหนวยงาน – การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หนวยงานท่ีรับหนาท่ีในการพัฒนาพลังงานทดแทนจะมี ๒ หนวยงานหลัก ภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน คือ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย โดยเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้จะขอกลาวถึงการจัดทําแผนพัฒนาโรงไฟฟา

ชีวมวลและการสงเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอัดเม็ดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ซ่ึงจะเปนแผนระดับปฏิบัติการในระดับท่ี ๓ เพ่ือรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ซ่ึงเปนแผนบูรณาการณเรื่องพลังงานระดับประเทศของกระทรวง

พลังงาน 

 จากโครงสรางกิจการไฟฟาปจจุบันซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทําหนาท่ี 

เปนผูผลิตจัดหาเพ่ือใหเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ (Power Development 

Plan: PDP) และแผนพัฒนาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก  (Alternative Energy 

Development Plan : AEDP) ในเอกสารศึกษาฉบับนี้จะกลาวถึงแผน AEDP เปนหลัก โดยจะศึกษา

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการไดมาซ่ึงพลังงานสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ 

เพ่ิมสัดสวนพลังงานทดแทนและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีหางไกลจากระบบ

สายสงไฟฟาหลัก ซ่ึงจากแผน AEDP มีภาพในอนาคตอันใกลใหเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดเเทน 

ของท้ังประเทศ เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจากขยะ พลังงานงานชีวมวลตาง ๆ 

เพ่ือทดแทนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาประเภทฟอสซิลขนาดใหญ  

โดยนโยบายในรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายอยางชัดเจนใหสงเสริมโครงการพัฒนาโรงไฟฟา

ชุมชนขนาด ๑-๓ เมกะวัตต “โรงไฟฟาประชารัฐ” เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมและ 

ไดเพ่ิมพูนรายไดจากการท่ีมีโรงไฟฟาไปจัดตั้งในพ้ืนท่ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในฐานะ

หนวยงานหลักของกระทรวงพลังงานจึงมีหนาท่ีสงเสริมโครงการโรงไฟฟาชีวมวลในระดับชุมชน 

เพ่ือเสริมสรางมาตรฐานโรงไฟฟาชุมชน สรางระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง และสรางงานวิจัย 

ดานพลังงานเพ่ือชุมชน และสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด เสริมสรางศักยภาพชุมชนโดยใหชุมชน

สามารถผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาพลังงานชีวมวลเขาสูตลาดรับซ้ือไฟฟาในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ท่ัวประเทศ  โครงการโรงไฟฟาชีวมวล จะสงเสริมวิสาหกิจชุมชนดานอุตสาหกรรมพลังงานในพ้ืนท่ี 



๑๕ 

รวมท้ังการผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ซ่ึงสามารถพัฒนาไปสูการสงออกเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ด (Wood Pellet) เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ซ่ึงปจจุบันเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

(Wood Pellet) มีราคาสูง เนื่ องจากมีความตองการในตลาดตางประเทศสูงอยางตอเนื่ อง 

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลี ท่ีไดรับการสงเสริมจากภาครัฐนโยบายดังกลาว 

ทําใหมีความตองการเชื้อเพลิงอัดเม็ดปริมาณมากจากภูมิภาคประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

โดยเฉพาะ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยมีปริมาณการนําเขาสูงข้ึน 

อยางตอเนื่องในทุกป เหตุดังกลาวถาภาครัฐใหการสนับสนุนจะทําใหภาคเกษตรกรไดประโยชนจาก

การจําหนายผลผลิตท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตร สนับสนุนการผลิตและพัฒนามาตรฐานเชื้อเพลิง 

ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเรื่องดังกลาว เพ่ือสามารถนําไปใชเปนปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพ่ือเสริมความ

ม่ันคงไดในอนาคต โดยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมพลังงานควบคูกับการสงเสริมการผลิต

และสรางตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถผลิตควบคูเสริม

รายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 

 
 

แผนภาพ ๑-๓ แสดงภาพรวมยุทธศาสตร กฟผ. ป ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓  

(เอกสารประกอบการประชุม คยอ.กฟผ. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒) 

 



๑๖ 

 
แผนภาพ ๑-๔ แสดงกลยุทธE1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาแหง

อนาคต (เอกสารประกอบการประชุม คบ.กฟผ.ครั้งท่ี ๘-๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

 

จากแผนภาพท่ี ๑-๓ และ ๑-๔ แสดงยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ ท่ีเก่ียวของกับพลังงาน

หมุนเวียน สายรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียนในฐานะผูรับผิดชอบโดยตรงตอแผน

กลยุทธท่ีเก่ียวของกับพลังงานหมุนเวียน ไดจัดทําแผนกลยุทธของสายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียนป ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓ ประกอบดวยแผนกลยุทธสําคัญใน ๓ กลุมแผนงาน คือ  

๑) แผนงานหลัก ดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

โดยกําหนดแผนดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ 

- แผนงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาฐาน 

- แผนงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาหมุนเวียน 

- แผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ 

- แผนการลดกาซเรือนกระจก  

๒) แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

๓) แผนงานดานบริหารจัดการ เพ่ือจัดการทรัพยากรและกํากับดูแลโครงการพัฒนา

โรงไฟฟาใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย 

สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) มีการกําหนดแผนปฏิบัติ

การใหสายงานเพ่ือสงเสริมโครงการการพัฒนาโรงไฟฟาหมุนเวียน โดยปจจุบันโครงการโรงไฟฟา

ทดแทนท่ี กฟผ. กําลังดําเนินงานโครงการตามแผนมีโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยติดตั้ง 



๑๗ 

บนทุนลอยน้ําบนอางเก็บน้ําเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดกําลังผลิต ๔๕ เมกะวัตต 

พัฒนาพลังงานทดแทนในสวนของพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงตามแผนงานโครงการจะสามารถผลิตไฟฟา

เชิงพาณิชยไดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จากแผนปฏิบัติการดังกลาวจะพบวายังขาดแผนงานในสวน

การพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและการสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพ่ือรองรับแผนและ

นโยบายของกระทรวงพลังงาน เหตุดังกลาวขางตนเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้จะทําการศึกษา

และจัดทําแผนพัฒนาในสวนงานดังกลาว   

๑.๒   วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑) เพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment Scanning) ท่ีเปนปจจัยสําคัญและมีผลตอ 

ตอแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและการสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพ่ือรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกป ค.ศ. ๒๐๑๘ (Alternative Energy Development Plan 

๒๐๑๘) ของกระทรวงพลังงานโดยใช กรอบ STEEP-M ในการคิดวิเคราะห 

๒) เพ่ือใหไดมาซ่ึงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ขององคกร 

๓) เพ่ือจัดแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกป ค.ศ. ๒๐๑๘ ฉบับปรับปรุง โดยเชื่อมโยงกับประเด็นสําคัญ 

ท่ีไดจากตําแหนงทางยุทธศาสตร ท่ีไดมาจากการตรวจสภาวะแวดลอม 

๔) เพ่ือใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนําแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดท่ีไดจัดทํานี้ ไปประยุกตใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

๑.๓   ขอบเขตของการศึกษา 

๑) ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและการสงเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

อัดเม็ดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซ่ึงเปนแผนระดับปฏิบัติการในระยะ ๓ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

๒) ศึกษาแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและเชื้อเพลิงอัดเม็ดโดยพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน

แหลงพ้ืนท่ี ขอมูลคาความรอนและศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล โดยอางอิงแหลงขอมูลจากกรม

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ ป ปจจุบัน ๒๕๖๓ 



๑๘ 

๓) การศึกษาแผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลนี้จะเนนการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาวัตถุดิบ

และผลพลอยไดจากทางเกษตรท่ีไดจากชุมชน  

๔) แผนปฏิบัติการท่ีอยูในการศึกษาฉบับนี้ จะทําการศึกษาแผนงาน โดย ปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก

เนื้อหาท่ีไดกลาวไวในแผนงานกลยุทธประจําป ๒๕๖๓-๒๕๗๓ ของสายรองผูวาการพัฒนา

โรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน เพ่ือรองรับมิติการพัฒนา “E: สรางนวัตกรรมเพ่ือ

เสถียรภาพของระบบไฟฟา” 

 

๑.๔   ระเบียบวิธีการศึกษา 

๑) ตรวจสอบสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร (Environmental Scanning) ตามกรอบSTEEP-M 

M ประกอบดวยดานสังคม (Social : S) ดานเทคโนโลยี (Technology : T) ดานเศรษฐกิจ 

(Economic : E) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental : E) ดานการเมือง (Political : P) และ

ดานการทหาร (Military : M) เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห เพ่ือใหไดประเด็นสําคัญ ท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลในอนาคต ๒๐ ปขางหนา และ

พิจารณาเลือกประเด็นหลักมาจัดทําแผนระดับ ๓ รองรับแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกและ

พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ๒๐ ป 

๒) ประเมินปจจัยทางยุทธศาสตรภายนอก (External factors) ตามกรอบ STEEP-M และ 

ประเมินปจจัยทางยุทธศาสตรท้ังภายใน (Internal factors) โดยใชเครื่องมือ McKinsey 7s 

และทําการประเมินทางยุทธศาสตรดวย SWOT Analysis เพ่ือใหทราบและสามารถระบุจุด

แ ข็ ง  (Strengths) จุ ด อ อน  (Weaknesses) โอก าส  (Opportunities) และ  อุ ป ส รรค 

(Threats) และพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปจจัย ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการจัดทํา 

TOWS Matrix 

๓) กําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตรของแผน (Ends) ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 

และ เปาประสงค (Goals) โดยพิจารณาตําแหนงทางยุทธศาสตรของหนวยงาน 

๔) เพ่ือกําหนด วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ (Ways) ของแผนปฏิบัติการระยะสั้น (๓ ป) 

โดยใชเทคนิคการวิเคราะห TOWS Matrix  

๕) กําหนดวิธีการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Means) คือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สอดคลองกับกลยุทธ ประมาณการระยะเวลาตลอดจนงบประมาณ เพ่ือกําหนดทรัพยากรท่ี

ใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



๑๙ 

 ๑.๕   ขอจํากัดของการศึกษา 

๑) นโยบายเรื่องสัดสวนการผลิตไฟฟาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอาจสงผลกระทบโดยตรง

กับแผนการพัฒนานี้  

๒) ความตองการไฟฟา ความพรอมของระบบสายสงไฟฟาและเสถียรภาพของระบบสงไฟฟา 

ของประเทศในภูมิภาคตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล 

ซ่ึงจําตองมีการศึกษาความเหมาะสมและเปนได (Feasibility Study) ตอไป 

๓) มาตรการสงเสริมการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (feed-in-tariff) มีสวนสําคัญตอการ

พิจารณาแผนพัฒนานี้ 

๔) นโยบายของตางประเทศท่ีรับซ้ือและนําเขาหลักเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเปนนโยบายสําคัญท่ี

มีผลตอแผนการพัฒนานี้ 

๕) การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วเรื่องเทคโนโลยีและตนทุนของพลังงานทดแทนอ่ืนอ่ืน อาทิเชน 

พลังงานจากแสงอาทิตยและเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน อาจสงผลลําดับความสําคัญใน

การผลิตไฟฟาเชิงนโยบาย ซ่ึงจะสงตอแผนพัฒนาท่ีทําการศึกษานี้ 

๑.๖   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑) ทําใหทราบถึงสถาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและ 

การสงเสริมเชื้อเพลิงอัดเม็ดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพ่ือรองรับแผนพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานในอนาคต ๒๐ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๒) 

๒) ทําใหสามารถจัดทํา แผนพัฒนา โครงการ มาตรการและแผนงานของสายงานรองรับ

เปาประสงคของหนวยงาน สอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกร 

และเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๘๒) เพ่ิมสัดสวนโรงไฟฟาชีวมวลตามแผนการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือกของกระทรวงพลังงาน  

๓) เพ่ือศึกษาเรียนรูกระบวนการและเทคนิคในการจัดทําแผนงานเพ่ือรองรับยุทธศาสตร

ระดับประเทศ รวมท้ังไดมาซ่ึงองคความรูใหมในการจัดทําแผนระดับ ๓ รองรับแผนพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานในอนาคต ๒๐ ป 

๔) เพ่ือไดมาซ่ึงขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรตอการพัฒนา โครงการและมาตรการตางตาง เพ่ือ

สงเสริมการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและเชื้อเพลิงอัดเม็ด 



๒๐ 

 

บทท่ี  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร ในบทนี้ ทางผูศึกษาจัดทํา

กระบวนการโดยใชเครื่องมือการจัดทํายุทธศาสตรดังนี้ 

Strategy Management Tools 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

แผนภาพ ๒-๑ แสดง Strategy Management Tools   

ในการศึกษานี้การตรวจสอบสิ่งแวดลอมท่ัวไป จะใช STEEP-M ในการตรวจสภาพแวดลอมภายนอก

องคกร จะใขเครื่องมือ 7S’s MaKinSey ในการพิจารณาสิ่งแวดลอมภายในองคกร สวน Analysis 

framework จะประยุกตใชเครื่องมือ SWOT Anaylysis  

๒.๑   สภาวะแวดลอมท่ัวไป 

การตรวจสภาวะแวดลอมเพ่ือมุงสูการหาภาพอนาคตทางยุทธศาสตรเพ่ือใหเห็นถึงแนวโนมแรง

ขับดัน (Key Driving Force) ตางตาง ท่ีอาจสงผลตอความม่ันคงทางพลังงานของประเทศท้ังระยะสั้น 

ระยะกลางและ ระยะยาว การตรวจสอบท่ีจะกลาวในบทนี้จะทําเพ่ือใหสามารถคนหาประเด็นสําคัญ

หลัก (Key Issues) และกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสถานการณตางตางท่ีมีความผันแปร

ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาใน ๓ ระดับ ไดแก ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยจะ

มองในกรอบพลังงานแหงชาติในทุกมิติ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 

External Data 

• PEST/PESTEL 

• STEEP-M 

• 5 Forces 

Internal Data 

• 7S’s 

McKinsey 

• Porter’s 

Value 

 

 

 

Analysis framework 

• Balance Score Cards 

• Secnario Planning 

• SWOT 

• BCG’s Matirx 

• 3C2 

• CRM 

 



๒๑ 

และ การทหาร จากกรอบ STEEP-M ดังกลาว จะพิจารณาแยกยอยโดยนําแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามา

อางอิงใชวิเคราะหในกระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ดังนี้ 

- มิติทางสังคม : ใชแนวคิดโครงสรางทางสังคม เชน ประชากร รายไดประชากร การเขาถึงพลังงาน

ของประชากร โดยทําการรวมรวมขอมูลจากองคกรท้ังภายในประเทศและระดับสากล 

- มิติทางเทคโลยี : ใชแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของท้ังทาง

วิศวกรรม การเกษตร พลังงานทางเลือก แนวโนมนวตักรรมใหมใหมดานพลังงานตางตาง 

- มิติทางเศรษฐกิจ : ใชแนวคิดทฤษฏีเศรษฐศาสตรท้ังระดับ มหภาคและจุลภาค เศรษฐกิจพลังงาน

อางอิงขอมูลจากรายงานขอมูลเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

- มิติทางสิ่งแวดลอม :ใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดลอม การลดการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิลลดมลพิษเนื่องจากการผลิตไฟฟาใหเปนไปตามการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบระดับระดับโลก 

- มิติทางการเมือง : ใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเมือง การบริหารงานสาธารณะ นโยบาย

ตางประเทศท้ังระดับโลก และ ระดับภูมิภาค ท่ีเก่ียวของกับพลังงาน 

- มิติทางการทหาร : ใชแนวคิดเรื่องความม่ันคงพลังงาน กําลังอํานาจแหงชาติทางพลังงาน ภัย

คุกคามทางพลังงาน 

จากการตรวจสอบสภาวะแวดลอมทางยุทธศาตรของไทยโดยใชกรอบ STEEP-M ประกอบกับแนวคิด

ตางตางเปนฐานในการวิเคราะห ทําใหไดขอมูลแยกตามมิติดังนี้ 

๒.๑.๑ มิติทางสังคม (Social) 

ระดับพลังงานโลก หลังจากวิกฤต COVID-19 ผลกระทบตอพลังงานงานโลก เนื่องจากธุรกิจ

ตางตางลวนไดรับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไมมากก็นอย ไมทางตรงก็โดยออม ประเทศจีนจะมี

บทบาทอยางมากในครั้งนี้ เปนท้ังศูนยการระบาดของโรค ตลอดจนเปนผูนําในการรักษา เปนตัวอยาง

และผูนําของมาตรการรับมือ เปนผูนําในการฟนตัว จากการปดประเทศแบบชนิดหยุดทุก

อุตสาหกรรม ยุติแบบไมมีกําหนด เนื่องจากประเทศจีนเปนแหลงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพ้ืนฐาน 

สงผลการคาดแคลนชิ้นสวนในอุตสาหกรรมตอเนื่องสืบเนื่องจากการปดการผลิตลงประกอบกับราคา

น้ํามันดิบท่ัวโลกท้ังจากภาวะสงครามราคาน้ํามัน ตลอดจนการปรับตัวลงซ่ึงเปนผลมาจากวิกฤต 

COVID-19 ซ่ึงสงกระทบตออุตสาหกรรมทางพลังงานหมุนเวียน อาทิเชน Solar Cell, Wind 

Turbine, และ Battery ความตองการในตลาดยังเทาเดิม แตกําลังการผลิตลดลง “โดยมีการ

คาดการณวาการผลิตแบตเตอรี่ของจีนลดลง ๑๐% และโครงการติดตั้งโซลารเซลล-กังหันลมท่ัวโลก



๒๒ 

อาจมีแนวโนมลดลง หากสถานการณ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อตอไป”(ABB in brift 01/2020)  จาก

การคาดการณในลําดับถัดมา ในกรณีวิกฤตการณสิ้นสุดในไตรมาสท่ี ๓ อุตสาหกรรมจีนจะฟนตัวและ

เรงการผลิต หากไมมีการเตรียมตัวจะทําใหจะเผชิญวิกฤตการณพลังงานตามมาอีกระรอก หลังจาก 

COVID-19 และสงครามการคาระหวงประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจะกลับมา ซ่ึงถาในกรณีท่ีจีนเรง

การผลิตกอปรกับสถานการณ COVID-19 ยืดเยื้อถึงไตรมาส๔ ซ่ึงเปนฤดูหนาวทําใหความตองการการ

ใชพลังงานท่ัวโลกจะทวีความรุนแรง ราคาพลังงาน ราคาน้ํามันดิบท่ัวโลกจะปรับตัวข้ึน สงผลกระทบ

ราคาพลังงานอยางหลีกเลี่ยงไมได “ผูประกอบการตองจับตาธุรกิจพลังงานใหดีควบคูกับการติดตาม

สถานการณ COVID-19 เพราะท้ัง ๒ อยางมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน ถาสถานการณยืดเยื้อ 

รับรองไดวาปลายปจะประสบปญหาดานราคาพลังงานอยางหลีกเลี่ยงไมได” (ABB in brift 

01/2020) จากการท่ีประเทศไทยผลิตไฟฟาโดยใชกาซธรรมชาติท่ีนําเขาโดยอิงราคาตลาดกลางท่ี

สิงคโปร จะไดรับผลกระทบทางราคาอยางแนนอนจากเหตุผลดังกลาวขางตัน ท้ังภาคขนสง และภาค

พลังงาน ราคาคาไฟฟาจะสูงข้ึนกระทบตอ ประชาชน การผลิต และเศรษฐกิจ คาใชจายเรื่องพลังงาน

เปนตนทุนหลักของทุกกิจกรรม 

ในภาพรวมในระดับพลังงานในภูมิภาคในฐานะท่ีประเทศไทยกําลังพัฒนาตัวเองในเปน

ศูนยกลางพลังงานไฟฟาของภูมิภาค (Asian Power Grid) นี้ ยังคงตองรักษาความม่ันคงท้ังของ

ตนเองและระดับภูมิภาค โดยเสนทางการนําเขาพลังงานไฟฟาหลักจากประเทศลาวและจําหนายให

ประเทศขางเคียงเชน มาเลเซียและกัมพูชาในอนาคต โดยผานระบบสายสงภายในประเทศเปน

ศูนยกลางการซ้ือขายไฟฟาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเชียงใต 

ในระดับองคกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศท่ีถูกกํากับดูแลกําหนดคาไฟฟาโดย

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศไทยปจจุบันเปนแบบ 

Enhanced Single- Buyer Model มีกฟผ.รับหนาท่ีเปนผูรับซ้ือไฟฟารายเดียวท้ังจากผูผลิตท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เปนลักษณะโครงสรางระบบไฟฟาแบบรวมศูนย แนวโนมในปจจุบันและอนาคต

อันใกล Prosumer กําลังจะเกิดข้ึนโดยทําตัวเปนท้ังผูผลิตและผูใชไฟฟาเองนอกระบบหลักและ

คาดการณวาอนาคตอันใกลจะมีการขายขามระบบซ่ึงกันและกันแบบ Peer-to-Peer (P2P) ผาน

เทคโนโลยี Blockchain ดังท่ีเกิดข้ึนในโครงการ T77 ของบริษัท BPCG ท่ีรวมกับบริษัทแสนสิริถือวา

เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของกิจการไฟฟาในไทย 



๒๓ 

แนวโนมการใชไฟฟาในอนาคตอันใกลยังคงไมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจติดลบ การผลิตของ

โรงงานลดลง คาดวาจะฟนตัวไดภายในปหนา ๒๕๖๔ หรืออาจยาวนานกวานั่นข้ึนกับเศรษฐกิจโลก

และภาวะวิกฤต COVID-19 ซ่ึงภาวะ COVID-19 ดังกลาวสงผลระยะยาวตอการวางแผนกําลังสํารอง

ของประเทศ ซ่ึงแปรผันโดยตรงกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ในระยะสั้นจะสงผลกระทบใหมีการ

ชะลอการกอสรางโรงไฟฟาขนาดใหญเพ่ือปรับใหกําลังสํารองพลังงานไฟฟาในระบบลง  

ในแงระดับชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินกับพลังงานมีความตื่นตัวของชุมชนในการมี

สวนรวมตอหวงโซอุปทาน(Supply Chain) ของโรงไฟฟามากกวาแตกอน ความเปนเจาของและการ

ยอมรับมากข้ึน มีความตองการท่ีจะแบงปนผลประโยชนระหวางเจาของกิจการและประชาชนในพ้ืนท่ี

มากข้ึน แตยังมีคงมีประชาชนท่ียังไมเห็นดวยในบางพ้ืนท่ี จําตองพัฒนาความรูความเขาใจตอไป 

ความตองการพลังงานไฟฟาเม่ือพิจารณาแยกตามภูมิภาค ในภาคใตยังอยูในประสบสภาวะ

กําลังสํารองในพ้ืนท่ีอาจไมเพียงพอในกรณีฉุกเฉิน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพลังงาน

ไฟฟาเพียงพอตอการใชงานและสงถายพลังงานไฟฟามาสูภาคกลาง ภาคกลางและภาคตะวันออก

ยังคงเปนศูนยกลางการใชพลังงานมากท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากเปนเขตเมืองหลวงและเขต

อุตสาหกรรมของประเทศ  

๒.๑.๒ มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนมีแนวโนมของเทคโนโลยีท่ียังคงรอการ

พัฒนาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีตนทุนท่ีถูกลงสามารถแขงขันในตลาดได ท้ังเทคโนโลยีการ

จัดเก็บพลังงาน Battery, Solar Cell ตลอดจนพลังงานทางเลือกอ่ืน อ่ืนเชน Fuel Cell เม่ือ

เปรียบเทียบตนทุนการผลิตตอหนวยของโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลจะมีราคาตนทุนท่ีสามารถแขงขันได

เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแบบอ่ืนอ่ืนในปจจุบัน  

เม่ือพิจารณาปจจัยความสามารรถเรื่องความพรอมจายของพลังงานทางเลือกพิจารณาปจจัย

เรื่องจํานวนชั่วโมงท่ีสามารถผลิตไดตอวันของโรงไฟฟาพลังงานทางเลือกพบวายังคงมีขอจํากัดเรื่อง

จํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องเนื่องจากตองพ่ึงพาสภาวะแวดลอม ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้เปนขอสําคัญเม่ือ

พิจารณาเรื่องความคุมคาในการลงทุน จากขอมูลพบวาโรงไฟฟาชีวมวลสามารถเดินเครื่องไดตลอด 

๒๔ ชั่วโมงเปนขอไดเปรียบเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอ่ืน เม่ือพิจารณาถึงศักยภาพชีว

มวลในการผลิตไฟฟาอางอิงตามขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานดังไดแสดง

ตามตาราง ๒-๑ ดังกลาวพบวาประเทศไทยยังมีศักยภาพทางพลังงานอีกมาก 



๒๔ 

แนวโนมนวัตกรรมการผลิตไฟฟาอ่ืน ภายในระยะอันใกลท่ัวโลกยังคงมุงพัฒนา Solar Cell 

และระบบสํารองการจัดเก็บพลังงานใหมีราคาถูกลง (Battery Storage) และใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

แตสิ่งท่ีนาสนใจอีกประการคือการทําลายและจัดเก็บ Battery และ Solar Cell ท่ีใชแลวยังคงมีความ

ยุงยากและมีคาใชจายทางสิ่งแวดลอมใหคํานึงถึง สวนการพัฒนาพลังงานลมภายในประเทศไทยยังคง

มีขอจํากัดเรื่องกฎหมายท่ีทํากิน สปก. รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาพลังงานลมท่ีมีอยูในประเทศ

คอนขางมีอยูจํากัด 

ศักยภาพชีวมวลตามภาค เทียบเทากําลังผลิต (MW) 

ภาคเหนือ ๑๓๙๘.๖๖ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑๓๖.๒๘ 

ภาคตะวันตก ๔๓๔.๙๓ 

ภาคกลาง ๓๓๑.๖๙ 

ภาคตะวันออก ๒๑๖.๐๖ 

ภาคใต ๔๒๖.๐๙ 

รวมท้ังประเทศไทย ๓๙๔๓.๗๒ 

ตาราง ๒-๑ แสดงศักยภาพจากเช้ือเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟา  

(ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

http://biomass.dede.go.th/Symfony/web/map/district?year=2556) 

๒.๑.๓ มิติทางเศรษฐกิจ (Economic)  

เม่ือพิจารณาตนทุนตอหนวยผลิตพลังงานทางเลือกดังไดแสดงในตาราง๒-๒ อางอิงจาก

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ของกระทรวงพลังงาน การ

จัดลําดับเทคโนโลยีตามราคาตนทุนสําหรับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ 

(Merit Order from Levelized Cost of Electricity: LCOE) และตามนโยบายของรัฐบาลในดาน

ผลประโยชนเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมจากโรงไฟฟาพลังงานทดแทน (Society Cost) พิจารณาจาก 

ตนทุนคากอสราง (Construction Cost) คาเดินระบบ (Operation Cost) และคาบํารุงรักษา 

(Maintenance Cost) ของโรงไฟฟาพลังงานทดแทน รวมถึงคาเชื้อเพลิงวัตถุดิบ (Fuel Cost) ราคา

ตนทุนสุทธิในการผลิตไฟฟาจะคิดเปนชวงตลอดอายุโครงการโรงไฟฟา และพิจารณาตามลําดับ

ความสําคัญตามนโยบายการสงเสรมิของรัฐบาลจากปริมาณผลกระทบจากการลดการปลอยกาซเรือน

http://biomass.dede.go.th/Symfony/web/map/district?year=2556


๒๕ 

กระจกเม่ือนําพลังงานทดแทนมาใชผลิตไฟฟา และปรับลําดับ Merit Order ใหสอดคลองกับนโยบาย

การสงเสริมพลังงานขยะและพลังงานชีวภาพของภาครัฐ เพ่ือสรางประโยชนรวมกับเกษตรกรและ

ชุมชน ไดลําดับ Merit Order ของโรงไฟฟาพลังงานทดแทนตางตาง ดังตอไปนี้  

ลําดับแสดง Merit Order ของพลังงานทดแทนประเภทตางตาง 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ขยะ ชีวมวล กาซชีวภาพ

จากนํ้าเสยี/

ของเสีย 

พลังนํ้า

ขนาดเล็ก 

กาซชีวภาพ

จากพืช

พลังงาน 

พลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย 

พลังงาน

ความรอน

ใตพิภพ 

ตาราง ๒-๒ การจัดลําดับเทคโนโลยีตามราคาตนทุนสําหรับการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงพลังงาน

ทดแทนประเภทตางๆ (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙: 

กันยายน ๒๕๕๘) 

เม่ือพิจารณาตลาดโลกดานชีวมวลจะมีการรับซ้ือชีวมวล ๒ ประเภทท่ีแปรรูปแลว คือ 

รูปแบบของเชื้อเพลิงอัดเม็ด (Wood pellets) และรูปแบบของไมสับ (Woodchips)    ถาเปนการซ้ือ

ขายแบบตันสด ความชื้นต่ํากวา ๕๐% ราคาสงออกตันละ ๑๗๐๐-๑๘๐๐ บาท ไมอัดแทงโดยปกติ

ความชื้นจะต่ํากวา ๑๐% ใชเปนเชื้อเพลิง แบงเปน ๒ ระดับ คุณภาพดี คือสามารถสงออกไปแถบ

ยุโรป แตถาจําหนายในประเทศหรือสงออกในแถบเอเชีย ก็จะเปนแบบคุณภาพปานกลาง สวน 

Wood pellets สําหรับใชกับบานเรือน(Household) คุณภาพของชีวมวลไทยยังมีมาตรฐานไมถึง

อาจตองมีการวิจัยเพ่ิมเติม สําหรับราคา Wood pellets ท่ีจําหนายในประเทศราคาระหวาง ๓๖๐๐-

๓๘๐๐ บาทข้ึนอยูกับความชื้นและปริมาณเถา ราคาสงออกไปเกาหลี ญี่ปุนจะอยูระหวาง US$ ๑๓๕-

๑๕๕ ตอตันขณะท่ีความตองการ Wood pellets ของตลาดโลกในปหนาอยูท่ี ๓๖ ลานตันตอป และ

คาดการณวาในป ๒๐๒๐ ตลาดโลกจะตองการถึง ๕๘ ลานตันตอป    สําหรับประเทศไทยมีศักยภาพ

ในการผลิต Wood pellets ไดประมาณ ๑๙ ลานตันตอป (๓๒ ลานตันสด) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

จากขอมูลในปจจุบันราคารากไมยางและปกไมยาง อยูท่ีตันละ ๔๕๐-๖๕๐ บาท ขณะท่ีไมยางสับจะ

ตกอยูท่ีราคาตันละ ๑๐๐๐-๑๓๐๐ บาท ราคาเชื้อเพลิงอัดแทงราคารับซ้ือตันละ ๓๒๐๐-๓๕๐๐ บาท 

จะพบวามีมูลคาเพ่ิมข้ึนสูงมากจากราคาเศษไมปกติ สามารถสงออกและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดให

เกษตกรตอไป 

ขอมูลการนําเขาสงออกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง จากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย “เชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ด (Wood Pellet) ตลาดญ่ีปุนจะหนุนสงออกไทยตั้งแตป ๒๕๖๓” ศูนยวิจัยกสิกรไทย ระบุวา 



๒๖ 

ตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดกําลังเติบโตสูงในประเทศญี่ปุนเพ่ือใชในภาคโรงไฟฟา ท้ังนี้ มีการ

คาดการณความตองการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของญ่ีปุนจะเพ่ิมข้ึนเปน ๕ ลานตันในป ๒๕๖๕ จาก 

๑.๒ ลานตันในป ๒๕๖๒ ขณะท่ีการผลิตของญ่ีปุนมีเพียง ๑.๒๖ แสนตัน จึงตองพึงพาการนําเขาจาก

ตางประเทศประมาณ ๔.๙ ลานตัน (กระแสทรรศน ฉบับท่ี ๓๐๐๐) โดยจากบทวิเคราะหดังกลาว 

คาดการณวาประเทศไทยมีโอกาสเพ่ิมปริมาณการสงออก Wood Pellet จากเดิม ๑๒,๔๑๑ ตัน ในป 

๒๕๖๑ มากเปน ๑ แสนตันประมาณป ๒๕๖๓ ซ่ึงอาจขยายการผลิตไปสูประเทศอ่ืนอ่ืนได ความ

ม่ันคงทางดานการหาวัตถุดิบ เปนเรื่องสําคัญ  

เม่ือพิจารณาการเกิดข้ึนของผูผลิตไฟฟาใชเอง (Prosumer) เปนกระแสใหมท่ีนาจับตามอง 

สงผลกระทบในวงกวางในอนาคต การซ้ือขายแลกเปลี่ยนระหวาง Prosumer จะสงผลตอความม่ันคง

ระบบไฟฟาโดยรวม โดยการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาภูมิภาคผูซ่ึงมีหนาท่ีจัดจําหนายไฟฟาจะทํา

หนาท่ีเปลี่ยนไปเปนผูจําหนายไฟฟาในยามฉุกเฉินหรือเปนระบบไฟฟาสํารองของ Prosumer ดวย

เหตุดังกลาวเม่ือพิจารณาราคาคาไฟฟาอาจจําเปนตองพิจารณาโครงสรางราคาใหเหมาะสมเนื่องจาก

ความตองการการใชไฟฟาปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากระบบจายไฟฟาหลักปรับเปลี่ยนเปนระบบการ

จายไฟฟาสํารองใหกลับผูใชบางราย คาดการณวาจะมีแนวโนมราคาท่ีสูงข้ึน  

๒.๑.๔ มิติทางส่ิงแวดลอม (Environment) 

ประเทศไทยโดยปจจุบันมีขอมูลวิจัยชัดเจนระบุวาการนโยบายสนับสนุนใหการปลูกออย 

และขาวโพดเลี้ยงสัตวทดแทนการปลูกขาวนาปรังเพ่ือบริหารจัดการน้ําในบริเวณภาคกลางและ

ภาคเหนือแตผลท่ีตามมากอใหผลกระทบการเผานาและซากขาวโพดมากกวาทุกป เกิดภาวะ PM๒.๕ 

อยางไมเคยปรากฏมากอนเนื่องจากการเผาไรออยในฤดูการเก็บเก่ียว สถานการณระดับโลกเนนย้ํา

ตามแผน Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีใหสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนเนนการดูแล

สิ่งแวดลอมและสงเสริมพลังงานสะอาดลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา ในระดับรัฐบาล

และแผนงานระดับกระทรวงใหเพ่ิมการสนับสนุนใหเกษตรกรนําวัสดุท่ีเหลือจากการเกษตรมาสงเสริม

การทําโรงไฟฟาในระดับชุมชน สงเสริมงานวิจัยท่ีเก่ียวของทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุน ท้ังการวิจัย

พืชทางการเกษตรและพืชพลังงานโตเร็ว เพ่ือนํามาประยุกตใชในโรงไฟฟาใหเหมาะสมแกการ

เพาะปลูกและศักยภาพในแตละพ้ืนท่ีของประเทศไทย นอกจากนี้แนวโนมการพัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดลอมขยะอิเล็กทรอนิคท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช Solar Cell มากข้ึน การควบคุมของวัสดุท่ี

เหลือใชจาก Solar และ Battery ซ่ึงยังคงมีตนทุนสูงจําเปนตองคํานึงถึง 



๒๗ 

๒.๑.๕ มิติทางการเมือง (Politic) 

นโยบายทางการเมืองในระดับโลก แนวโนมทุกชาติพยายามใหความรวมมือในการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก ในประเทศยุโรปและบริษัทชั้นนําตางระงับการพัฒนาโรงไฟฟาท่ีใชเชื้อเพลิงถานหินลง 

 
แผนภาพ ๒-๒ แสดง Changes in European Union electricity generation, in terawatt 

hours, from 2018 to 2019 [Agora Energiewende]  

ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศจีน ญี่ปุน ไทยยังคงจําเปนตองพัฒนาโรงไฟฟาถานหิน เนื่องจากมีตนทุนต่ํา

ท่ีสุดรองจากโรงไฟฟานิวเครียร ขณะเดียวกันมีนโยบายสงเสริมใหเพ่ิมสัดสวนพลังงานทางเลือกใหมี

สัดสวนในการใชงานมากข้ึน ในระดับประเทศไทย ทางกระทรวงพลังงานมีนโยบายสงเสริมพลังงาน

ทางเลือก ใหมีและพัฒนาพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายใหเปน ๓๐% ภายใน 

๒๐ ปจากปจจุบัน ๑๒% โดยสนับสนุนผานการอุดหนุนคารับซ้ือไฟฟาโดยตั้งเปาหมายพัฒนาให

พลังงานงานทดแทนใหมีสัดสวนการใชงานเพ่ิมมากข้ึน 

 
ตาราง ๒-๓ เปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใตแผน AEDP ในป ๒๕๗๙ 



๒๘ 

โดยรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดสรางโรงไฟฟาชุมชน ผลักดันโรงไฟฟาชีว

มวลใหเกิดข้ึนเพ่ือเสริมรายไดทางใหเกษตรกร เพ่ือใชประโยชนจากผลผลิตการเกษตร 

 ๒.๑.๖ มิติทางการทหาร (Military) 

ในระดับโลก ความม่ันคงและภัยคุกคามทางพลังงานกับเสนทางการขนสงเชื้อเพลิง ปริมาณ

สัดสวนเชื้อเพลิงท่ีประเทศไทยพ่ึงพาอยูปจจุบันเปนเชื้อเพลิงกาซนําเขาเพ่ือนํามาผลิตไฟฟา

ภายในประเทศ ผานเสนทางการเดินเรือดังนั้น เสนทางเดินเรือซ่ึงเปนปจจัยความม่ันคงทางทหารอีก

ประการท่ีตองคํานึงถึง โดยสถานการณการนําเขาหลักของประเทศมาจากตะวันออกกลางในกรณีมี

ความเสียหาย กระทบกระเทือนภูมิภาคฝงตะวันออกกลางอาจกระทบตอพลังงานในประเทศอยาง

หลีกเลี่ยงไมได พลังงานสํารองกาซธรรมชาติท่ีรอการพัฒนาท่ีอยูระหวางพ้ืนท่ีทับซอนไทย-กัมพูชา ยัง

มีศักยภาพรอการพัฒนาตอไป  เสนทางเดินเรือสําหรับถานหินนําเขาเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญดานความ

ม่ันคงทางพลังงาน ถานหินสวนใหญนําเขาจากประเทศอินโดนิเซียและประเทศออสเตรเลีย ความสงบ

ม่ันคงในทางทะเลแปซิฟกและทะเลจีนใตเปนปจจัยสําคัญ ปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ

สหรัฐอเมริกา อิหราน จีน และ เกาหลีเหนือ อาจเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะกระทบตอราคาพลังงานใน

อนาคตถาความขัดแยงรอบใหมกอตัวข้ึนหลังวิกฤตการณ COVID-19 

จากการตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) ตามกรอบ STEEP-M 

สามารถสรุป Key Issue ไดดังนี้ 

Key Issue ท่ีเปนโอกาส (Opportunity) 

• ความมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพลังงานไฟฟามากข้ึน 

• ศักยภาพพลังงานชีวมวลในประเทศยังมีสูงมาก รอการพัฒนา  

• นโยบายรัฐหนุนโรงไฟฟาชุมชนใหกระจายทุกพ้ืนท่ี  

• นโยบายรัฐลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติลดลงและเพ่ิมสัดสวนชีวมวล เพ่ือลดความเสี่ยง 

• เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดยังคงมีความตองการสูงอยางตอเนื่องและมีราคาสูง 

• ความคุมคาตอการลงทุน ตลอดจน ประสิทธิภาพและความสามารถในการเดินเครื่องของ

โรงไฟฟาชีวมวล มีความสามารถสูงกวาระบบโรงไฟฟาทดแทนอ่ืนอ่ืน  

• Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีใหสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนเนนการดูแล

สิ่งแวดลอมและสงเสริมพลังงานสะอาดลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา 



๒๙ 

Key Issue ท่ีเปนความเสี่ยง อุปสรรค และภัยคุมคาม (Threat) 

• วิกฤตพลังงานไฟฟาเนื่องจากวิกฤตการณ COVID-19 กําลังสํารองไฟฟาเกินคาดการณ 

โรงไฟฟาขนาดใหญอาจถูกเลื่อนแผนการพัฒนาออกไปเนื่องจากความตองการไฟฟาลดลง 

• ราคาเชื้อเพลิงกาซผันผวนไมแนนอนหลัง COVID-19 เนื่องจากกําลังผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ปจจัยสงครามการคาและขอพิพาธระหวางประเทศ 

• ภาวะเสี่ยงเนื่องจากสถานการณความไมสงบของตะวันออกกลางและทะเลจีนใตท่ีอาจ

กระทบเสนทางเดินเรือขนสงกาซและถานหิน ซ่ึงเปนพลังงานหลักของประเทศ 

• สถานการณราคาเชื้อเพลิงระดับโลกผันผวนอันเนื่อง การเกิดข้ึนของ Prosumer กระทบตอ

ความม่ันคงของระบบไฟฟาและโครงสรางการขายไฟฟาในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ตาราง ๒-๔ ตารางการวิเคราะห External Factor Analysis Summary : EFAS 

ปจจยัภายนอก น้ําหนักคะแนน ผลคะแนน คะแนนถวงน้ําหนัก 

Opportunities    

นโยบายภาครัฐท่ี

สนับสนุนการพัฒนา

โรงไฟฟา 

๐.๑๐ ๓.๗๕ ๐.๓๘ 

ชุมชนมีการยอมรับใน

การพัฒนาโรงไฟฟา 

๐.๐๘ ๓.๕๘ ๐.๒๗ 

เทคโนโลยีโรงไฟฟามี

ประสิทธิภาพสูง 

๐.๐๕ ๔.๑๗ ๐.๒๑ 

ศักยภาพการพัฒนา

โรงไฟฟามีอีกมาก 

๐.๑๒ ๔.๒๕ ๐.๕๑ 

โรงไฟฟามีตนทุนการ

ผลิตท่ีเเขงขันได 

๐.๑๐ ๓.๗๙ ๐.๓๘ 

เช้ือเพลิงชีวมวลมี

ความตองการสูง 

๐.๑๐ ๓.๓๓ ๐.๓๓ 

Threats    

ราคาเช้ือเพลิง สงผล

ตอตนทุนการกอสราง 

๐.๐๕ ๓.๒๑ ๐.๑๖ 

การเปล่ียนแปลงของ

นโยบายภาครัฐ ไม

เอ้ือตอการแขงขัน 

๐.๑๕ ๔.๓๓ ๐.๖๕ 

กฎระเบียบ ไมเอ้ือตอ

การทําธุรกิจ 

๐.๑ ๔.๓๔ ๐.๔๔ 

กําลังสํารองไฟฟาเกิน 

อาจถูกเล่ือนการ

พัฒนา 

๐.๑ ๔.๐๘ ๐.๔๑ 

การเกิดข้ึนผูผลิตราย

ยอยมากข้ึน 

๐.๐๕ ๔.๑๗ ๐.๒๑ 

คะแนนรวม  

(Total Score) 

๑.๐๐ - ๓.๙๖ 



๓๑ 

๒.๒   สภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคกร 

โครงสรางสวนราชการของกระทรวงพลังงานประกอบดวย หนวยงานราชการ องคการมหาชน 

องคกรอิสระ และรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนในกํากับดูแล ดังแสดงในแผนภาพดานลาง 

 
แผนภาพ ๒-๓ แสดงโครงสรางสวนราขการของกระทรวงพลังงาน  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมา และจําหนาย

พลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวงแลการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูใชไฟฟาตามกฎหมายกําหนดและ

ประเทศใกลเคียง พรอมท้ังธุรกิจอ่ืนอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการไฟฟา ภายใตกรอบพระราชบัญญัติการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  

 



๓๒ 

 
แผนภาพ ๒-๔ แสดงแผนปฎิบัติราชการระยะ ๕ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน 

 

สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน มีหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาโรงไฟฟา

ผูรับผิดชอบโดยตรงของกฟผ.โดยมีผลิตภัณฑและบริการคือการพัฒนาโรงไฟฟาท่ีไดมาตรฐานสากล 

เปนมิตรกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมและมีธุรกิจเก่ียวเนื่องคือการใหบริการกับลูกคาภายนอก

องคกร ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ บริการดานสิ่งแวดลอม บริการท่ีปรึกษาโครงการ บริการ

งานวิศวกรรมและงานบริหารกอสราง โดยลูกคาสําคัญในปจจุบันประกอบดวยลูกคาภายในคือสาย

งานผลิตไฟฟาและลูกคาภายนอกองคกร  

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกรตลอดจนสถานการณในปจจุบันและ

อนาคตโดยใชเครื่องมือ McKinsey 7s Model โดย McKinsey 7s model เปนเครื่องมือใชวิเคาระห

การจัดการองคกรโดยพิจารณาองคประกอบดังนี้ ยุทธศาสตร, โครงสราง, ระบบ, Shared values,

รูปแบบ, บุคคลากร, และทักษะ เพ่ือจะหาความสอดคลองวาเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงาน

หรือไม 



๓๓ 

 
แผนภาพ ๒-๕ แสดง McKinsey Model (Strategic Management Insight) 

24๒.๒.๑   กลยุทธ (Strategy)  

แผนงานเพ่ือใหองคกรอยูรอดใหระยะยาว ยังคงความไดเปรียบในการแขงขันและประสบความสําเร็จ 

ซ่ึงถูกสงเสริมดวย วิสัยทัศน (Vision), พันธกิจ (Mission) และ คานิยม (Value) ซ่ึงจะพิจารณาเรื่อง

ความสอดคลองกับองคประกอบอ่ืนอ่ืนเปนสําคัญ เม่ือพิจารณาองคกร การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

วิสัยทัศน : นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา 

พันธกิจ : เปนองคกรหลักเพ่ือรักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรมเพ่ือความสุขของคนไทย 

คานิยม : รักองคกร มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม นําดวยนวัตกรรม ทําประโยชนเพ่ือสังคม 



๓๔ 

 
แผนภาพ ๒-๖ แผนท่ียุทธศาสตรของ กฟผ. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๙ 

ยุทธศาสตรเพ่ือรอบรับการเติบโตขององคกร เนนย้ําการพัฒนานวตกรรมเพ่ือดูแลระบบสงและ

โครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิตัล รวมถึงตอยอดธุรกิจเก่ียวเนื่องเชนธุรกิจการซอมบํารุงโรงไฟฟา กอสราง

โรงไฟฟา แสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม เนนการปรับสมรรถนะองคกรและพัฒนาบุคลากรใหดําเนินงาน

ไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนเพ่ิมความผูกพันกับประชาชนใหมากข้ึน ภาพรวมท่ีจะ

เห็นไดชัดคือการพยายามเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน โดยใชนวตกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

๒.๒.๒   โครงสรางองคกร (Structure)  

ภายใตผูวาการประกอบดวย ๘ หนวยงานหลัก ดังนี้ 

-รองผูวาการบริหาร 

-รองผูวาการยุทธศาสตร 

-รองผูวาการบัญชี 

-รองผูวาการผลิตไฟฟา 

-รองผูวาการเชื้อเพลิง 

-รองผูวาการระบบสง 

-รองผูวาการธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

-รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน 



๓๕ 

จากโครงสรางดังกลาว ทางกฟผ.ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางเพ่ือรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และการเกิดใหมของธุรกิจพลังงงานรูปแบบใหมใหม โดยเพ่ิมสายงานรองผูวายุทธศาสตรซ่ึงมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใหมใหมเก่ียวกับพลังงาน จากโครงสราง

ดังกลาวจะมีการทํางานเพ่ือสอดรับกับ วิสัยทัศน พันธกิจและ คานิยมเรื่องนวัตกรรมท่ี กฟผ.ไดตั้งไว 

๒.๒.๓   ระบบงาน (System)  

เนื่องจากเปนองคกรขนาดใหญ มีหนวยงานรองรับภารกิจท่ีแตกตางกันมาก การทํางานจะเปน

ลักษณะ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในหนวยงานนั่นนั่น ลักษณะการบริหารงานแนวตั้ง โครงสราง

องคกรตามแนวดิ่ง (Vertical Structure) ทําใหมีลําดับการบังคับบัญชายาวมาก การสั่งการลาชา ซ่ึง

เปนปญหาสวนใหญของสายบังคับบัญชาของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ องคกรพยายาม

ปรับเปลี่ยนการจัดองคกรและหนวยงานใหสอดคลองตาม Value Chain ท่ีไดวางไว 

๒.๒.๔   ทักษะของบุคลากร (Skills)  

ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร มีศักยภาพเพียงพอตองานท่ีรับผิดชอบ แตยังขาดความกวางท่ี

เชื่อมโยงไปสูทักษะอ่ืนอ่ืนท่ีจําเปนขางเคียงอาทิเชน ความคิดเชิงธุรกิจ เนื่องจากลักษณะงานท่ีถูกฝก

มา ประกอบกับลักษณะหนวยงานเปนรูปแบบเฉพาะทางดาน จะมีผลสําคัญในการปรับเปลี่ยนองคกร 

งานท่ีมีทักษะสูงขาดความตอเนื่องในการพัฒนาคนข้ึนมาทํางานแทน 

๒.๒.๕   บุคลากร (Staff)  

เม่ือพิจารณา ลักษณะงาน ลักษณะผูปฎิบัติงาน ผูปฎิบัติงานมีประมาณ ๑๘๐๐๐ คน สวนใหญมี

สัดสวนอายุ ๕๐-๖๐ ป ขาดแรงจูงใจในการทํางาน หรือตอการปรับเปลี่ยนใหมใหม ขาดทัศนคติท่ี

เหมาะสมตอการแขงขัน มีทักษะเชียวชาญงานในเฉพาะดานสูง มีธรรมภิบาลในการทํางานสูง และ

ผูกพันธตอองคกรมาก ผูปฎิบัตงานท่ีเขามาใหมตํ่ากวา ๗ ป มีแนวโนมการเปลี่ยนงานสูง ผูกพันตอ

องคกรต่ํา ความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลลากรไมทันตอการใชงาน  

๒.๒.๖   รูปแบบการทํางาน (Style)  

ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารจากเดิม เพ่ิมชองทางและรับฟงความคิดเห็น เพ่ือถายทอด วิธีคิด 

คานิยม พันธกิจ ขององคกร ลักษณะการทํางานหลักยังคงเปนรูปแบบเดิม Top-Down ยังคงมีการ

ทํางานแบบไซโล (Silo) หรือการทํางานแบบแยกสวน  

 



๓๖ 

24๒.๒.๗   คานิยมองคกร (Shared Value)  

เปนแกนกลางของการทํางานท้ังหมด ซ่ึงทาง McKensey ใหน้ําหนักกับประเด็นนี้มากท่ีสุด ปจจุบัน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน คานิยมองคกรใหทันสมัย แตยังคงแกนของคานิยม

เดิมไวท้ังหมด เพ่ิมเติมในสวนนวัตกรรม เขามาใน Shared Value เพ่ือใหทันตอการแขงขันและ

แสวงหาชองทางพัฒนาธุรกิจใหองคกรในยุค Disruption Technology 

 
แผนภาพ ๒-๗ แสดงการปรับเปล่ียน คานิยมองคการของ กฟผ 

เม่ือพิจารณาตามปจจัยตามวิธี McKinsey 7s จุดแข็งของหนวยงานความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรท่ี

สําคัญซ่ึงสงผลตอความยั่งยืนของสายงานมีดังนี้ องคกรมีความต่ืนตัวตอการใชนวัตกรรม การวิจัย

พัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมใหม องคกรมีผูมีประสบการณความรูความเชี่ยวชาญ 

ประกอบกับทักษะสูงในการดําเนินกิจการ มีธรรมภิบาลในการทํางาน เริ่มใหความสนใจกับ R&D 

จริงจังข้ึนกวาเดิม มีโครงสรางการทํางานท่ีชัดเจน  ความทาทายปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอ

หนวยงานเนื่องจากกระบวนการพัฒนาโรงไฟฟามีระยะยาวนานกวาภาคเอกชน ข้ันตอนการทํางาน

เปนแบบ Silo มีปญหาอุปสรรคภายใน ในการสื่อสารและประสานงาน แนวความคิดของผูปฎิบัติงาน

อาจไมเอ้ือตอการแขงขัน เริ่มมีปญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากรไมทันการใชงาน ขาดความตอเนื่องของ

บุคลากร เนื่องจากมีอัตราการเกษียณสูงมากข้ึนทุกป 



๓๗ 

ตาราง ๒-๕ ตารางการวิเคราะห Internal Factor Analysis Summary : IFAS 

ปจจยัภายนอก น้ําหนักคะแนน ผลคะแนน คะแนนถวงน้ําหนัก 

Strengths    

บุคคลากรมี

ประสบการณความ

เช่ียวชาญสูง 

๐.๑๗ ๔.๓๓ ๐.๗๔ 

ดําเนินการพัฒนา

โครงการตาม

หลักธรรมภิบาล 

๐.๐๗ ๔.๐๐ ๐.๒๘ 

ใชนวัตกรรมเพ่ือ

ประโยชนแสวงหา

ธุรกิจใหม 

๐.๐๕ ๓.๒๑ ๐.๑๖ 

บุคลากรมีความรัก

องคกร 

๐.๐๗ ๓.๗๕ ๐.๒๖ 

Weakness    

บุคลากรขาดความ

ชํานาญดานการทํา

ธุรกิจ 

๐.๑๗ ๓.๗๕ ๐.๖๔ 

บุคลากรขาด

เปาหมายรวมกัน 

๐.๑๗ ๓.๕๘ ๐.๖๑ 

กระบวนการพัฒนา

โครงการในภาพรวม

ไมสอดคลองและมี

ประสิทธิภาพ 

๐.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๓๕ 

ความสัมพันธกับกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

สงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของการ 

พัฒนาโครงการ 

๐.๒๐ ๓.๓๓ ๐.๖๗ 

คะแนนรวม  

(Total Score) 

๑.๐๐ - ๓.๗๐ 



๓๘ 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT ANALYSIS) 

S 

S1 บุคคลากรมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานในระดับ

สากล  

S2 ดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและบริหาร

จัดการยึดหลักธรรมภิบาล  

S3 บุคลากรมีความรักองคกร ตองการใหองคกรมีความ

เติบโต 

S4 องคกรมีกลยุทธเพ่ือใชนวตกรรเพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาและแสวงหาธุรกิจใหม  

 

W 

W1 บุคลากรขาดทักษะความชํานาญดานการทําธุรกิจ 

W2 ขาดการบริหารจัดการบุคลากรตามเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรขององคการรวมกัน  

W3 กระบวนการพัฒนาโครงการตาม Work System 

ในภาพรวมองคการยังไมสอดคลอง และมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ  

W4 การบริหารความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ยังไมดีพอ สงผลกระทบตอความสําเร็จของการ พัฒนา

โครงการโรงไฟฟา  

O 

O1 ศักยภาพการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลของประเทศ

ไทยมีอีกมาก  

O2 เทค โน โลยี โรงไฟฟ า ชีวมวลมี กํ าลั งผลิ ตและ

ประสิทธิภาพสูง สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา    

O3 โรงไฟฟ า ชีวมวลมีต น ทุนการผลิตต่ํ ากวา  RE 

ประเภทอ่ืนและขีดความสามารถการแขงขันสูงกวา RE 

ประเภทอ่ืนอ่ืน  

O4 นโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟา

ชุมชนเพ่ือสรางรายไดครัวเรือนและชุมชน เปนโอกาสให

องคกรมีสวนรวมกับชุมชนมากข้ึน เพ่ิมสัดสวนโรงไฟฟา

ชีวมวลขนาดเล็ก ลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติ  

O5 ชุมชนเริ่มมีการยอมรับและสวนรวมในการพัฒนา

โรงไฟฟาชีวมวล  

O6 เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดยังคงมีความตองการใน

ตลาดโลกสูงอยางตอเน่ืองและมีราคาสูง  

T 

T1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวของทําใหข้ันตอนการดําเนินงาน

มากข้ึนและใชระยะเวลามากข้ึน ไมเอ้ือตอการทําธุรกิจ  

T2 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐและหนวยงาน

กํากับ ดูแล จํากัดบทบาท กฟผ. ไมเอ้ือตอการแขงขัน  

T3 การเกิด ข้ึนของ Prosumer สงผลตอโครงสราง

อุตสาหกรรมไฟฟา รูปแบบความตองการการใชไฟฟา

เปลี่ยนแปลงไปกระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคง 

T4 จากวิกฤตการณ COVID-19 กําลังสํารองไฟฟาเกิน

คาดการณ โรงไฟฟาขนาดใหญอาจถูกเลื่อนแผนการ

พัฒนาออกไป  

T5 ราคาเช้ือเพลิงผันผวนหลัง COVID-19 เน่ืองจาก

กําลั งผลิ ตภาค อุตสาหกรรมและภาวะเสี่ ย งจาก

สถานการณความไมสงบสงผลตอตนทุนการกอสราง  

 

 

ตาราง ๒-๖ แสดง SWOT Analysis ของสายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา  

หมายเหตุ การจัดอันดับความสําคัญของสภาวะแวดลอมโดยการสอบถามผูปฎิบัติงานจํานวน ๒๔ คน 



๓๙ 

ตาราง ๒-๗ ตารางการวิเคราะห Strategic Factors Analysis Summary : SFAS 

ปจจยัภายนอก น้ําหนักคะแนน ผลคะแนน คะแนนถวงน้ําหนัก 

Strengths    

S1 บุคคลากรมี

ประสบการณความ

เช่ียวชาญสูง 

๐.๑๘ ๔.๓๓ ๐.๗๗ 

S2 ดําเนินการพัฒนา

โครงการตาม

หลักธรรมภิบาล 

๐.๐๗ ๔.๐๐ ๐.๒๙ 

Weakness    

W1 บุคลากรขาด

ความชํานาญดาน

การทําธุรกิจ 

๐.๑๓ ๓.๗๕ ๐.๔๗ 

W2 บุคลากรขาด

เปาหมายรวมกัน 

๐.๑๓ ๓.๕๘ ๐.๔๕ 

Oppotunities    

O1 ศักยภาพชีวมวล

ยังมีอีกมาก 

๐.๑๘ ๔.๒๕ ๐.๗๕ 

O2 เทคโนโลยีชีว

มวลมีประสิทธิภาพ

สูงกวา RE อ่ืน 

๐.๐๗ ๔.๑๖ ๐.๓๑ 

Threats    

T1 การเปล่ียนแปลง

ของนโยบายภาครัฐ 

ไมเอ้ือตอการแขงขัน 

๐.๑๕ ๔.๓๓ ๐.๖๕ 

T2 กฎระเบียบ ไม

เอ้ือตอการทําธุรกิจ 

๐.๑๐ ๔.๓๘ ๐.๔๔ 

คะแนนรวม  

(Total Score) 

๑.๐๐ - ๔.๑๒ 

 



๔๐ 

บทท่ี ๓ 

ยุทธศาสตรขององคกร 

จากวิสัยทัศน  (Vision) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย “นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพ่ือชีวิตท่ี

ดีกวา” และจาก พันธกิจ “เปนองคการหลักเพ่ือรักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย”  

 
แผนภาพ ๓-๑ แผนท่ียุทธศาสตรของ กฟผ. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๙ 

จากพันธกิจ เพ่ือการแขงขันและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจปจจุบัน กฟผ. กําหนดใหใชยุทธศาสตรของ

การมองเปาหมายองคการแบบบูรณาการรวมกันทุกสายงาน ผานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

องคการ กฟผ. (คยอ.กฟผ.) และมอบหมายใหสายงาน รวพ. เปนผูรับผิดชอบหลัก (TIER I) ในมิติ E : 

Electricity Innovation for Stability System and Competition ซ่ึงประกอบไปดวย 3 กลยุทธ 

คือ E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต E2 รักษาความม่ันคง

ระบบไฟฟาของประเทศภายใต Disruptive Technology และ E3 สรางความพรอมภายใต

อุตสาหกรรมไฟฟาแขงขัน  



๔๑ 

 
แผนภาพ ๓-๒ กลยุทธ E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต 

จากมิติการพัฒนา E.G.A.T และยุทธศาสตรของสายงาน รวพ. สามารถกําหนดแผนปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร กฟผ. โดยสายงาน รวพ. เปน TIER 1 ของกลยุทธ E1 รักษาความม่ันคง ดานพลังงาน

ไฟฟาดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต และมีกลยุทธยอยท่ีเก่ียวของ คือ E1.2 Renewable 

Capacity Development included Innovative RE  

จากขอมูลการวิเคราะหดังไดแสดงในตาราง ๒ .๗ การวิเคราะห Strategic Factors Analysis 

Summary: SFAS โดยสามารถนํามาวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรโดยใช BCG Matrix ไดดังนี้  

แผนภาพ ๓-๓ ตารางการวิเคราะห BCG Matrix 

 
STAR (SO) Question Marks (WO) 

Cash Cow (ST) Dog (WT) 



๔๒ 

จาก BCG Matrix สามารถแสดงในการวิเคราะห ตําแหนงทางยุทธศาสตรซ่ึงตกลงในตําแหนงอยู

ระหวาง “STAR” และ “Cash Cow” ซ่ึงการดําเนินงานควรเนนท้ังแผนเชิงรุกและเชิงปองกันไป

พรอมกัน จาก BCG Matrix พบวาหนวยงานมีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล

ประกอบกับโอกาสการขยายงานดานพลังงานชีวมวลมีอยูสูง ขณะเดียวกันภัยคุกคามและอุปสรรคท่ี

สําคัญทางยุทธศาสตร คือ นโยบายรัฐท่ีไมเอ้ือตอการแขงขันตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของ อาจสงผลตอการพัฒนาและขยายกิจการไมเปนไปตามท่ีคาดการณและอาจมีผลตอสัดสวน

ทางการตลาดขององคกร จําเปนตองใชจุดแข็งเพ่ือแสวงหาชองทางและโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมเติมเพ่ือ

รองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน  

จากท้ังหมดท่ีกลาวขางตนผู ศึกษาขอเสนอ วิสัยทัศน  (Vision) หรือ Strategic End สําหรับ

แผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) เพ่ือรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ๒๐ ป ของกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๕) ไดดังนี้  

 

วิสัยทัศน  (Vision) “กฟผ.สรางสรรคนวัตกรรมพลังงานเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา”  

 

พันธกิจ “เปนองคการหลักเพ่ือรักษาความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย” 

 

 “มิติการพัฒนา E: สรางนวัตกรรมเพ่ือเสถียรภาพของระบบไฟฟาอยางย่ังยืน” 

 

“กลยุทธ E1: รักษาความม่ันคงดานพลังงานอยางย่ังยืนดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต” 

 

“แผนกลยุทธยอย E1.2 การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอยางย่ังยืนผสานนวัตกรรม

เสริมสรางเสถียรภาพ (Renewable Development with System Stability Innovation)” 

 

 

 

 

 



๔๓ 

๓.๑ เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน /พันธกิจ/เปาประสงค) 

จากแผนกลยุทธยอย E1.2 ของสายรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียนซ่ึง 

ประกอบดวย ๑ เปาประสงค ๖ วัตถุประสงค และ ๒๓ ตัวชี้วัด ดังไดแสดงในตาราง ๓-๑ และ ๓-๔ 

เปาประสงคทางยุทธศาสตร 

(Strategic Goals) 

วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร 

(Strategic Objectives) 

๑.E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานอยาง

ย่ังยืนดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต 

 

๑.๑ E1.1 พัฒนาโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล

ในราคาท่ีแขงขันได  

ไมขอกลาวถึงในการศึกษานี้ 

๑.๒ E1.2 การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนอยางย่ังยืนผสานนวัตกรรม

เสริมสรางเสถียรภาพ 

๑.มีการนํานวัตกรรมพลังงานทดแทนท่ีมีความเสถียร

กวาเดิมผสมผสานการผลิตไฟฟาจากหลายรูปแบบ

เขาดวยกันเขามาใชงาน 

๒.เพ่ือรองรับความตองการพลังงานไฟฟาแกไข

ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในอนาคต 

๓.ชวยลดปญหามลพิษ และส่ิงแวดลอม 

๔.เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและแสวงหา

โอกาสธุรกิจดวยนวัตกรรม 

๕ .เพ่ิ ม โอกาสในการพัฒ นาธุ ร กิจ ในกิ จการ ท่ี

เกี่ยวเนื่อง 

๖.เพ่ิมการยอมรับมีสวนรวมในการพัฒนาของชุมชน 

๑.๓ E1.3 งานวิจัยและพัฒนา ไมขอกลาวถึงในการศึกษานี้  

๒. E2 รักษาความม่ันคงระบบไฟฟาของ

ประเทศภายใต Disruptive Technology 

ไมขอกลาวถึงในการศึกษานี้  

 

๓. E3 สรางความพรอมภายใตอุตสาหกรรม

ไฟฟาแขงขัน 

ไมขอกลาวถึงในการศึกษานี้ 

 

ตาราง ๓-๑ แสดงกลยุทธยอย E1.2 การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอยางย่ังยืนผสาน

นวัตกรรมเสริมสรางเสถียรภาพ



๔๔ 

 

๓.๒ กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 

 

 

                                             ปจจัยภายใน 

 

                ปจจยัภายนอก 

S1 บุคคลากรมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล (๑๐๔) 

S2 ดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและบริหารจัดการยึดหลักธรรมภิบาล 

(๙๖)  

S3 บุคลากรมีความรักองคกร ตองการใหองคกรมีความเติบโต (๙๐) 

S4 องคกรมีกลยุทธเพ่ือใชนวัตกรรมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาและแสวงหา

ธุรกิจใหม (๗๗) 

W1 บุคลากรขาดทักษะความชํานาญดานการทําธุรกิจ (๙๐) 

W2 ขาดการบริหารจัดการบุคลากรตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคการ

รวมกัน (๘๖) 

W3 กระบวนการพัฒนาโครงการตาม Work System ในภาพรวมองคการยัง

ไมสอดคลอง และมีประสิทธิภาพเพียงพอ (๘๔) 

W4 การบริหารความสัมพันธกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ยังไมดีพอ สงผล

กระทบตอความสําเร็จของการ พัฒนาโครงการโรงไฟฟา (๘๐) 

O1 ศักยภาพการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลของประเทศไทยมีอีกมาก (๑๐๒) 

O2 เทคโนโลยีโรงไฟฟาชีวมวลมีประสิทธิภาพสูงกวา RE อื่น (๑๐๐) 

O3 โรงไฟฟาชีวมวลมีตนทุนการผลิตต่ําและมีขีดความสามารถการแขงขันสูง

กวาพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นอื่น (๙๑) 

O4 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟาชุมชน เพ่ิมสัดสวน

โรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก (๙๐) 

O5 ชุมชนเริ่มมีการยอมรับและสวนรวมในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล (๘๖) 

O6 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีความตองการในตลาดโลกสูงและมีราคาสูง(๘๐)  

SO (แผนเชิงรุก) 

S1O1 พัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลใหมีประสิทธิภาพสูงและแขงขันได 

S1O4 พัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชนของกฟผ.สนองนโยบายรัฐ 

S2O5 พัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลผสานกับชุมชนรวมในการพัฒนา 

S4O4 รับงานเอกชนในสวนงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชน ใหคําปรึกษา

ในงานวิศวกรรมและการกอสราง 

S4O6 พัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สนับสนุนวัตกรรมเกี่ยวของกับ

การผลิตและใชงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

WO (แผนเชิงแกไข) 

W1O1 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดําเนนิธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวล 

W1O6 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดําเนนิธุรกิจชวีมวลอัดเม็ด 

W2O1 พัฒนากลุมงานกระบวนการทํางานเฉพาะเพ่ือพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล 

W2O6 พัฒนากลุมงานกระบวนการทํางานเฉพาะเพ่ือพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิง

อัดเมด็ 

W4O5 เพ่ิมความสัมพันธกับชุมชนเรือ่งการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล 

W4O6 เพ่ิมความสัมพันธกับการชุมชนเรือ่งการพัฒนาเชือ้เพลิงชีวมวล 

T1 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไมเอื้อตอการทําธุรกิจ (๑๐๕) 

T2 การเปล่ียนแปลงของนโยบายภาครัฐ ไมเอื้อตอการแขงขัน (๑๐๔) 

T3 การเกิดขึ้นของผูผลิตไฟฟารายยอย Prosumer สงผลตอสภาพตลาด 

ไฟฟา (๑๐๐) 

T4 กําลังสํารองไฟฟาเกินโรงไฟฟาอาจถูกเล่ือนแผนการพัฒนาออกไป (๙๘)  

T5 ราคาเชื้อเพลิงผันผวนสงผลตอตนทุนการกอสราง (๗๙)  

ST (แผนเชิงปองกัน) 

S1T5 พัฒนาโรงไฟฟาโดยคํานึงถึงตนทนุการกอสรางผันแปร 

S1T3 พัฒนาโรงไฟฟาใหมีความคลองตัวสามารถแขงขนักับผูผลิตรายยอย  

S4T1 ปรับกฎระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนาและแสวงหาธุรกิจใหม 

S4T4 พัฒนาและแสวงหาธรุกิจใหมเพ่ือรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และรองรับ

แผนพัฒนาทีอ่าจเล่ือนออกไป 

WT (แผนเชิงรับ) 

W1T1 พัฒนาหนวยธุรกิจ กฎหมายและจางที่ปรึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนา 

W2T3 ปรับปรงุกระบวนการการทํางานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพรอมแขงขนั 

W1T5 พัฒนาบุคลากรใหเชื่ยวชาญเรื่องการพิจารณาตนทุนการพัฒนา 

W4T2 เพ่ิมความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะภาครัฐใหความสําคัญ

เรื่องความสามารถในการแขงขัน 

ตาราง ๓.๒ แสดง TOWs Matrix Model ภายใตเปาประสงค “E1 รักษาความม่ันคงดานพลังงานอยางย่ังยืนดวยระบบผลิตไฟฟาแหงอนาคต” 



๔๕ 

 

การวิเคราะหกลยุทธในระดับหนวยงาน  

คาท่ีไดจากการวิเคราะห IFAS = ๓.๙๖ (จากตาราง ๒-๔) 

บงบอกไดถึงปจจัยท่ีนํามาวิเคราะหมีนัยความสําคัญตอการตอบสนองสิ่งแวดลอมภายในไดในระดับดี 

ปจจัยภายในท่ีองคกรมีจุดแข็งท่ีสุดคือ บุคคลกรมีความรูความเชื่ยวชาญและการดําเนินงานมีความ

นาเชื่อถือ  จุดออนของหนวยงานคือ บุคคลากรยังขาดความรูความสามารถเชิงธุรกิจและขาดการ

ประสานงานท่ีดี 

คาท่ีไดจากการวิเคราะห EFAS = ๓.๗๐ (จากตาราง ๒-๕) 

บงบอกถึงปจจัยท่ีนํามาวิเคราะหมีนัยความสําคัญตอการตอบสนองสิ่งแวดลอมภายนอกไดในระดับดี 

ดานปจจัยภายนอก หนวยงานมีโอกาส คือ การแสวงหาโอกาสนําเทคโนโลยีโรงไฟฟาชีวมวลท่ีมีประ

สิทธิสูงกวาพลังงานทดแทนอ่ืนอ่ืนมาพัฒนากอปรกับศักยภาพชีวมวลในประเทศและโอกาสยังมีอยู

มาก ดานอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนพลังงานดานตางตาง ตลอดจนกฎระเบียบ 

พรบ.ท่ีเอ้ือตอการทําธุรกิจของหนวยงาน 

คาท่ีไดจากการวิเคราะห SFAS = ๔.๑๒ (จากตาราง ๒-๗) 

บงบอกถึงปจจัยท่ีนํามาวิเคราะหมีนัยความสําคัญตอการตอบสนองสิ่งแวดลอมทางยุทธศาสตรของ

หนวยงานไดในระดับดีมาก 

และจาก BCG Matrix ดังแสดงในตาราง ๓-๓ สามารถแสดงในการวิเคราะห ตําแหนงทาง

ยุทธศาสตรซ่ึงตกลงในตําแหนงอยูระหวาง “STAR” และ “Cash Cow” ซ่ึงการดําเนินงานควรเนน

ท้ังแผนเชิงรุกและเชิงปองกันไปพรอม 

จาก TOWs Matrix เราจะไดแผนกลยุทธ ๔ แนวทางกลาวโดยสรุปดังนี ้

๑. แผนเชิงรุก ใชศักยภาพของหนวยงานกอปรกับโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลเพ่ือชุมชน

และพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดผสานการใชนวัตกรรมสงเสริมเสถียรภาพ เพ่ือเปนชองทางใน

การขยายกิจการและธุรกิจในอนาคต 

๒. แผนเชิงรับ จําตองพัฒนาบุคลากร กระบวนการทํางานภายในองคกร และแนวคิดขององคกรให

พรอมรับการทํางานภายใตการแขงขัน พรอมท้ังสงเสริมความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียใน

กิจกรรมการพัฒนาโรงไฟฟาและเชื้อเพลิง  

๓. แผนเชิงแกไข สงเสริมศักยภาพแนวคิดธุรกิจใหพนักงาน และเพ่ิมความสัมพันธกับ ผูมีสวนไดสวน

เสียตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) 

๔. แผนเชิงปองกัน ลดตนทุนในการผลิตและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ใชนวัตกรรมเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมจุดขายใหกับผลิตภัณฑ พัฒนาศักยภาพความคลองตัวใน

การทําธุรกิจแสวงชองทางธุรกิจ พัฒนางานบริการอ่ืนอ่ืนมารองรับ  พัฒนาธุรกิจผานชองทาง

ความรวมมือกับบริษัทในเครือ 



๔๖ 

 

จาก TOWs Matrix สามารถกําหนดแผนซ่ึงจะสอดคลองกับเปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด (KPI) และ กลยุทธ (Strategy) 

ตาราง ๓-๓ แสดง เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) และ กลยุทธ (Strategy) 

เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ (Strategy) 

E1.2 พั ฒ น า โ ร ง ไฟ ฟ า พ ลั ง ง า น

หมุนเวียนอยางยั่งยืนผสานนวัตกรรม

เสริมสรางเสถียรภาพ 

๑.มีการนํานวัตกรรมพลังงานทดแทน

ท่ีมีความเสถียรกวาเดิมผสมผสานการ

ผลิ ต ไฟฟ าจากหลายรูปแบบ เข า

ดวยกันเขามาใชงาน 

๑.๑ จํานวนโครงการโรงไฟฟาชีวมวล

แบบผสานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา 

(Hybrid Biomass Power Plant)  

พัฒนาโรงโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสาน

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา (Hybrid 

Solar-Biomass Power Plant) 

 

  ๑.๒ จํานวนโครงการโรงไฟฟาชีวมวล

ผสานการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

(Cogeneration Biomass Power 

Plant) 

พัฒนาโรงโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสาน

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

(Cogeneration Biomass Power 

Plant) 

  ๑.๓ นํานวัตกรรมการควบคุมการผลิต

ไฟ ฟ าแบ บ ผสมผสาน เข า ใช งาน 

(Integrated Hybrid Power Plant 

Control System) 

 

-พัฒนานวัตกรรมการควบคุมการผลิต

ไ ฟ ฟ า เ ข า ใ ช ง า น  (Integrated 

Control System) 



๔๗ 

เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ (Strategy) 

 ๒.เพ่ือรองรับความตองการพลังงาน

ไฟฟ าแก ไขปญ หาการขาดแคลน

พลังงานไฟฟาในอนาคต 

๒.๑ ปริมาณการขาดแคลนไฟฟาใน

พ้ืนท่ีเปาหมายลดลง  

 

-พัฒ นาและลดการ เหลื่ อมล้ํ า ให

ประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดเขาถึง

ไฟฟา 

  ๒.๒ เสถียรภาพของระบบผลิตและ

จําหนายไฟฟาในพ้ืนท่ีเปาหมายสูงข้ึน 

จํานวนชั่วโมงไฟฟาขัดของลดลง 

-พัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟา 

-พัฒนาเสถียรภาพของระบบไฟฟา 

 

 ๓ .ช ว ย ล ด ป ญ ห า ม ล พิ ษ  แ ล ะ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๓.๑ ปริมาณการปลดปลอยเสียจาก

โรงไฟฟา ต่ํากวาคาท่ีกฏหมายควบคุม 

๑๐% 

๓.๒ คามวลสารอากาศของชุมชนใน

พ้ืนท่ีลดลง (PM2.5, CO2 emission, 

NOX, SOx) 

๓.๓ ลดปริมาณการเผาทําลาย ซาก

พืชผลทางการเกษตร 

 

 

-พัฒนาโรงไฟฟาดวยการติดตั้งระบบ

ควบ คุมมลพิษทางอากาศให มีค า

ควบคุมต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด 

-พัฒ นาระบบติดตามค ามวลสาร 

ติดตั้งใหชุมชนเปาหมาย 



๔๘ 

เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ (Strategy) 

  ๓.๔ นํานวัตกรรมการควบคุม ติดตาม

และจัดการมลพิษเขาใชงาน 

-พัฒนานวัตกรรมการควบคุมและ

จัดการมลพิษเขาใชงาน 

-พัฒ นาให เกิดความรูความเข าใจ

เก่ียวกับมลพิษใหกับชุมชน 

 

 ๔ .เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

แ ล ะ แ ส ว งห า โอ ก าส ธุ ร กิ จ ด ว ย

นวัตกรรม 

๔.๑ เกิดโครงการปรับปรุงวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ด  

๔.๒ เกิดโครงการปรับปรุงวิจัยพัฒนา

มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

 

-พัฒนาฐานขอมูลเชื้อเพลิงชีวมวล

อัด เม็ด  จัดทํามาตรฐานเชื้ อ เพลิ ง

อัดเม็ด 

-พัฒนางานวิจัยเรื่องเชื้อเพลิงอัดเม็ด

กับมหาวิทยาลัยในระดับทองถ่ิน 

-เพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา

เชื้อเพลิงอัดเม็ด    

  ๔.๓ สรางโรงงานตนแบบในการผลิต

ชีวมวลอัดเม็ดในชุมชนเปาหมาย 

-พัฒนาโรงงานตนแบบในการผลิต

เชื้อเพลิงอัดเม็ดในชุมชนเปาหมาย 

 

 



๔๙ 

เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ (Strategy) 

  ๔.๔ ปริมาณการใชเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ดในประเทศสูงข้ึน ในทุกภาค

สวน 

-เพ่ิมมูลคาเชื้อเพลิงอัดแทง ใหมีและ

ใช ง า น ใน ร ะ ดั บ ค รั ว เรื อ น แ ล ะ

อุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

 ๕ .เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใน

กิจการท่ีเก่ียวเนื่อง 

๕.๑ มูลคาและปริมาณรับจางงานท่ี

ปรึกษาดานวิศวกรรมและกอสราง

โครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลของ

เอกชน เพ่ิมข้ึน 

๕.๒ มูลคาและปริมาณรับจางงานซอม

บํารุงและเดินเครื่องโรงไฟฟาชีวมวล 

เพ่ิมข้ึน 

-พัฒนาธุรกิจวิศวกรรมโรงไฟฟาชีว

มวล 

-พัฒนาธุรกิจกอสรางโรงไฟฟาชีวมวล 

-พั ฒ น าธุ ร กิ จ จั ด ห า เชื้ อ เพ ลิ ง ให

โรงไฟฟาชีวมวล 

-พัฒนาธุรกิจเดินเครื่องและซอมบํารุง

โรงไฟฟาชีวมวล 

  ๕.๓ ความตองการเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ดในประเทศสูงข้ึนราคารับซ้ือ

สูงข้ึน 

๕.๔ ตัวเลขสงออกเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ดสูงข้ึน 

-สงเสริมใหเกิดการใชงานจําหนาย

ภายในประเทศและจําหนายสงออกสู

ตลาดภายนอกประเทศ 



๕๐ 

เปาประสงค (Goal) วัตถุประสงค (Objective) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ (Strategy) 

 ๖.เพ่ิมการยอมรับมีสวนรวมในการ

พัฒนาของชุมชน 

๖.๑ รายไดตอหัวประชากรในพ้ืนท่ี

โรงไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึน 

๖.๒ ตัวเลขการจางงานในพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

๖.๓ ปริมาณการรับซ้ือชีวมวลจาก

การเกษตรจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีสูงข้ึน 

๖.๔ รายไดจากซากวัสดุและผลพลอย

ทางการเกษตรสูงข้ึน 

-เพ่ิมศักยภาพ การจางงานและรายได

แกชุมชนเปาหมาย 

-เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนใน

การพัฒนาพลังงานและเชื้อเพลิง 

-พัฒนาการจางงานและสงเสริม

ผูประกอบการในทองถ่ิน 

  ๖.๕ ความพึงพอใจของประชาชนใน

พ้ืนท่ีท่ีมีตอโรงไฟฟาสูงมากข้ึน 

๖.๖ สภาพชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีดีข้ึน 

 

-พัฒนาการมีสวนรวมในเรื่องพลังงาน

และเชื้อเพลิงแกชุมชนเปาหมาย 

-เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนใน

การพัฒนาพลังงานและเชื้อเพลิง 

-พัฒนาสภาพชีวิตและความเปนอยู 

ของประชาชนและผูประกอบการ 

-พัฒนาการศึกษา ความรูความเขาใจ

เรื่องพลังงานงานใหแกชุมชน 



๕๑ 

 

ตาราง ๓-๔ แสดง ความเช่ือมโยงระหวาง วิสัยทัศน เปาประสงคทางยุทธศาสตร วัตถุประสงค

ทางยุทธศาสตรและกลยุทธ 
วิสัยทัศน (Vision) 

“กฟผ. สรางสรรค นวัตกรรมพลังงาน เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา” 

      

เปาประสงคทางยุทธศาสตร (Goals) มิติการพัฒนาดาน E 

“สรางนวัตกรรมเพ่ือเสถียรภาพของระบบไฟฟาอยางย่ังยืน” 

เปาหมายท่ี ๑ เปาหมายท่ี ๒ เปาหมายท่ี ๓ 
E1 รักษาความม่ันคงดาน

พลังงานอยางย่ังยืนดวยระบบ

ผลิตไฟฟาแหงอนาคต 

E2 รักษาความม่ันคงระบบ

ไฟฟาของประเทศภายใต 

Disruptive Technology 

E3 สรางความพรอมภายใต

อุตสาหกรรมไฟฟาแขงขัน 

      

E1.1 พัฒนาโรงไฟฟาเชื้อเพลิง

ฟอสซิลในราคาท่ีแขงขันได 
E1.2 พัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน

หมุนเวียนอยางย่ังยืนผสาน

นวัตกรรมเสริมสราง 

เสถียรภาพ 

E1.3 งานวิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร (Objective) / กลยุทธ (Strategies) 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๑ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๒ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๓ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๔ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๕ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๖ 
๑.พัฒนา

พลังงาน

ทดแทนผสาน

เทคโนโลยีท่ีมี

เสถียรภาพ

มากกวาเดิม 

๒.แกไข

ปญหาการ

ขาดแคลน

พลังงาน

ไฟฟา 

๓.ลดปญหา

ส่ิงแวดลอม 

เพ่ือการ

พัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

๔.เพ่ิม

ความสามารถ

ในการแขงขัน

และโอกาส

ธุรกิจดวย

นวัตกรรม 

๕.เพ่ิมโอกาส

ในการพัฒนา

ธุรกิจใน

กิจการท่ี

เกี่ยวเนื่อง 

๖.เพ่ิมการ

ยอมรับมีสวน

รวมในการ

พัฒนาของ

ชุมชน 



๕๒ 

วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร (Objective) / กลยุทธ (Strategies) 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๑ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๒ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๓ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๔ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๕ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๖ 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

-พัฒนาโรง

โรงไฟฟาชีว

มวลแบบ

ผสาน

เทคโนโลยีการ

ผลิตไฟฟา 

(Hybrid 

Power 

Plant) 

-พัฒนาและ

ลดการเหลื่อม

ล้ําให

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีหางไกล

ไดเขาถึงไฟฟา 

-พัฒนา

โรงไฟฟาดวย

การติดตั้ง

ระบบควบคุม

มลพิษทาง

อากาศใหมีคา

ควบคุมต่ํากวา

ท่ีกฎหมาย

กําหนด 

-พัฒนา

ฐานขอมูลและ

จัดทํา

มาตรฐาน

เชื้อเพลิงชีว

มวลอัดเม็ด  

-พัฒนาธุรกิจ

วิศวกรรม

โรงไฟฟาชีว

มวล 

 

-เพ่ิมศักยภาพ 

การจางงาน

และรายไดแก

ชุมชน

เปาหมาย 

 

-พัฒนาโรง

โรงไฟฟาชีว

มวลแบบ

ผสาน

เทคโนโลยีการ

ผลิตเชื้อเพลิง

อัดเม็ด 

-พัฒนา

เสถียรภาพ

การผลิตไฟฟา 

-พัฒนาระบบ

ติดตามคา

มวลสาร 

ติดตั้งให

ชุมชน

เปาหมาย 

-พัฒนา

งานวิจัยเรื่อง

เชื้อเพลิงอัด

แทงกับ

มหาวิทยาลัย

ในระดับ

ทองถ่ิน 

-พัฒนาธุรกิจ

กอสราง

โรงไฟฟาชีว

มวล 

 

-เพ่ิมขีด

ความสามารถ

ของชุมชนใน

การพัฒนา

พลังงานและ

เชื้อเพลิง 

 

-พัฒนา

นวัตกรรมการ

ควบคุมการ

ผลิตไฟฟาเขา

ใชงาน 

-พัฒนา

เสถียรภาพ

ของระบบ

ไฟฟา 

-พัฒนา

นวัตกรรมการ

ควบคุมและ

จัดการมลพิษ

เขาใชงาน 

 

-เพ่ิมศักยภาพ

ของชุมชนใน

การพัฒนา

เชื้อเพลิง

อัดเม็ด 

-พัฒนาธุรกิจ

จัดหาเชื้อเพลิง

ใหโรงไฟฟาชีว

มวล 

 

-พัฒนาการ

จางงานและ

สงเสริม

ผูประกอบการ

ในทองถ่ิน 



๕๓ 

วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร (Objective) / กลยุทธ (Strategies) 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๑ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๒ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๓ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๔ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๕ 

วัตถุประสงค/ 

กลยุทธ

เปาหมายท่ี ๖ 

  -พัฒนาใหเกิด

ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

มลพิษใหกับ

ชุมชน 

-สงเสริมใหมี

การใชงานใน

ระดับ

ครัวเรือนและ

อุตสาหกรรม 

-พัฒนาธุรกิจ

เดินเครื่องและ

ซอมบํารุง

โรงไฟฟาชีว

มวล 

-พัฒนาการมี

สวนรวมใน

เรื่องพลังงาน

และเชื้อเพลิง

แกชุมชน 

   -พัฒนา

โรงงาน

ตนแบบในการ

ผลิตเชื้อเพลิง

อัดเม็ดใน

ชุมชน

เปาหมาย 

-สงเสริมใหเกิด

การใชงาน

จําหนาย

ภายในประเทศ

และจําหนาย

สงออกสูตลาด

นอกประเทศ 

-เพ่ิมขีด

ความสามารถ

ของชุมชนใน

การพัฒนา

พลังงานและ

เชื้อเพลิง 

 

     -พัฒนาสภาพ

ชีวิตและความ

เปนอยู ของ

ประชาชน 

     -พัฒนา

การศึกษา 

ความรูความ

เขาใจเรื่อง

พลังงานงาน

ใหแกชุมชน 

 



๕๔ 

๓.๓ มาตรการ/ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 

เม่ือไดดําเนินการกําหนดกลยุทธ (Strategy) แลวจึงได กําหนดมาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

(Strategic Means) รองรับซ่ึงเปนเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายทาง

ยุทธศาสตร (Goal) และวัตถุประสงคทางยุทธศาสตร (Objective) ตัวอยางการกําหนด มาตรการ/ 

โครงการ/ กิจกรรม (Means) ดังไดแสดงในตาราง ๓-๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

ตาราง ๓-๕ แสดง มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ ๓ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

เปาประสงคท่ี ๑  “E1.2 พัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนอยางย่ังยืนผสานนวัตกรรมเสริมสรางเสถียรภาพ” 

๑.พัฒนาพลังงานทดแทนผสาน

เทคโนโลยีท่ีมีเสถียรภาพมากกวา

เดิม 

๑.พัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสาน

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา 

๒.พัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสาน

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

(Biomass-Wood Pellet 

Cogeneration Power 

Development) 

๓.พัฒนานวัตกรรมการควบคุมการ

ผลิตไฟฟาเขาใชงาน (Integrated 

Control System for Hybrid 

Biomass Power Plant) 

๑.โครงการพัฒนาโรงไฟฟาไฮบริดชีว

มวล (Hybrid Biomass Power 

Plant) 

๒.โครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล

แบบผสานเทคโนโลยีการผลิต

เช้ือเพลิงอัดเม็ด  

๓.แผนงานพัฒนานวัตกรรมการ

ควบคุมโรงไฟฟาแบบผสมผสาน 

๔.มาตรการสงเสริมงานวิจัยนวัตกรรม

การผลิตไฟฟาดวยระบบชีวมวล 

๕.โครงการรวมมือกับผูผลิต

ตางประเทศเพ่ือพัฒนาระบบกักเก็บ

พลังงาน 

๑.สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒.สายงานรองผูวาการผลิตไฟฟา 

๓ .ส า ย ง า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร วิ จั ย

นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 

๔.กระทรวงพลังงาน 

๕ .สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน 

๖.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

๗.มหาวิทยาลัย 



๕๖ 

วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

๒ .แ ก ไข ป ญ ห าก า รข าด แ ค ล น

พลังงานไฟฟา 

๑ .พัฒนาและลดการเหลื่ อมล้ํ าให

ประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดเขาถึง

ไฟฟา 

๒.พัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟา 

๓. พัฒนาเสถียรภาพของระบบไฟฟา 

๑ .โครงการสงเสริมพัฒนาพลังงาน

ไฟฟาใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดมี

พลังงานไฟฟา 

๒.โครงการปรับปรุงพัฒนาเสถียรภาพ

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาในพ้ืนท่ี

เสี่ยง 

๓ .โครงการพัฒนาเสถียรภาพของ

ระบบควบคุมและจายไฟฟาเพ่ือความ

ม่ันคง 

 

 

 

 

 

 

๑.สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒.สายงานรองผูวาการผลิตไฟฟา 

๓.สายงานรองผูวาการระบบสง 

๔ .ส า ย ง า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร วิ จั ย

นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 

๕.การไฟฟาสวนภูมิภาค 



๕๗ 

วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

๓.ลดปญหาส่ิงแวดลอม เพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

๑.พัฒนาโรงไฟฟาดวยการติดตั้งระบบ

ควบ คุมมลพิษทางอากาศให มีค า

ควบคุมต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด 

๒ .พัฒนาระบบติดตามคามวลสาร 

ติดตั้งใหชุมชนเปาหมาย 

๓.พัฒนานวัตกรรมการควบคุมและ

จัดการมลพิษเขาใชงาน 

๔ .พัฒนาให เกิดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับมลพิษใหกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

๑ .มาตรการป รับ ค าควบ คุม เป น

มาตรฐานของการไฟฟาใหตํ่ากวาคา

ควบ คุมของกฎหมาย ๓๐  % ทุ ก

โรงไฟฟาใหม 

๒ .โครงการติดตั้ งระบบติดตามคา

สภาพอากาศในชุมชน 

๓.มาตรการสงเสริมงานวิจัยนวัตกรรม

การควบคุมมลพิษ 

๔.โครงการสงเสริมการเรียนการสอน 

ฝกอบรมเรื่องสภาพแวดลอมและ

มลพิษให กับชุมชนและโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๕ .โครงการลดมลพิษและปรับปรุง

สภาพแวดลอมในชุมชนเปาหมาย ลด

การเผาทําลายซากพืขผลการเกษตร 

๑.สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒ .ส า ย ง า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร วิ จั ย

นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 

๓.ผูวาราชการจังหวัด 

๔.กรมควบคุมมลพิษ 

๕.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

๖.มหาวิทยาลัย 

 



๕๘ 

วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

๔.เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

และโอกาสธุรกิจดวยนวัตกรรม 

๑.พัฒนาฐานขอมูลเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดแทงและจัดทํามาตรฐานเชื้อเพลิง

อัดเม็ด 

๒.พัฒนางานวิจัยเรื่องเชื้อเพลิงอัดเม็ด

กับมหาวิทยาลัยในระดับทองถ่ิน 

๓ .เพ่ิม ศักยภาพของชุมชนในการ

พัฒนาเชื้อเพลิงอัดเม็ด  

๔.พัฒนาโรงงานตนแบบในการผลิต

เชื้อเพลิงอัดเม็ดในชุมชนเปาหมาย 

๕.เพ่ิมมูลคาเชื้อเพลิงอัดเม็ด ใหมีและ

ใช ง า น ใน ร ะ ดั บ ค รั ว เรื อ น แ ล ะ

อุตสาหกรรมมากข้ึน 

 

๑.โครงการพัฒนาฐานขอมูลและ

จัดทํามาตรฐานเช้ือเพลิงอัดเม็ด 

๒ .มาตราการสงเสริมงานวิจัยเรื่อง

เชื้อเพลิงอัดเม็ดกับมหาวิทยาลัย 

๓.โครงการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน

ผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดโดยใชผลผลิต

การเกษตรทองถ่ิน   

๔.โครงการพัฒนาโรงงานเชื้อเพลิงอัด

แทงในชุมชนเปาหมาย 

๕.มาตรการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงอัด

แทง ใหมีและใชงานในระดับครัวเรือน

และอุตสาหกรรมมากข้ึน 

๖ .มาตรการส ง เสริมการปลู ก พื ช

พลังงาน 

 

๑.สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒ .ส า ย ง า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร วิ จั ย

นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 

๓.ผูวาราชการจังหวัด 

๔.กระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.กรมการคาภายใน 

๖.กระทรวงพลังงาน 

๗.สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

๘.มหาวิทยาลัย 

๙.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



๕๙ 

วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

๕.เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใน

กิจการท่ีเกี่ยวเนื่อง 

๑.พัฒนาธุรกิจวิศวกรรมโรงไฟฟาชีว

มวล 

๒ .พัฒนาธุรกิจกอสรางโรงไฟฟาชีว

มวล 

๓.พัฒนาธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงใหโรงฟ

ฟาชีวมวล 

๔ .พัฒนาธุรกิจเดินเครื่องและซอม

บํารุงโรงไฟฟาชีวมวล 

๕.สงเสริมใหเกิดการใชงานจําหนาย

ภายในประเทศและจําหนายสงออกสู

ตลาดภายนอกประเทศ 

 

 

 

 

๑ .แผนงานพัฒนาธุรกิจวิศวกรรม

โรงไฟฟาชีวมวล 

๒ .แผน งาน พั ฒ นาธุ ร กิ จก อสร า ง

โรงไฟฟาชีวมวล 

๓.แผนงานพัฒนาธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง

ใหโรงไฟฟาชีวมวล 

๔.แผนพัฒนาธุรกิจเดินเครื่องและซอม

บํารุงโรงไฟฟาชีวมวล 

๕.มาตราการสงเสริมใหเกิดการใชงาน

เชื้ อ เพ ลิ งชี วม วล อัดแท งแ ละจั ด

จําหนายภายในประเทศ 

๖ .มาตราการสงเสริมเชื้อเพลิงการ

สงออกสูตลาดภายนอกประเทศ 

๑ .สายรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒.กระทรวงพาณิชย 

๓.ผูวาราชการจังหวัด 

๕.กรมการคาภายใน 

๖.กระทรวงพลังงาน 

๗.กระทรวงกษตรและสหกรณ 



๖๐ 

วัตถุประสงค 

ทางยุทธศาสตร 

กลยุทธ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

๖.เพ่ิมการยอมรับมีสวนรวมในการ

พัฒนาของชุมชน 

๑ .เพ่ิม ศักยภาพ การจ างงานและ

รายไดแกชุมชนเปาหมาย 

๒.เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนใน

การพัฒนาพลังงานและเชื้อเพลิง 

๓ .พัฒนาการจางงานและสงเสริม

ผูประกอบการในทองถ่ิน-พัฒนาการมี

สวนรวมในเรื่องพลังงานและเชื้อเพลิง

แกชุมชนเปาหมาย 

๔.เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนใน

การพัฒนาพลังงานและเชื้อเพลิง 

๕.พัฒนาสภาพชีวิตและความเปนอยู 

ของประชาชนและผูประกอบการ 

๖.พัฒนาการศึกษา ความรูความเขาใจ

เรื่องพลังงานงานใหแกชุมชน 

 

๑.โครงการจางงาน ฝกงานและสราง

รายไดแกชุมชนเปาหมาย 

๒.โครงการใหพัฒนาการศึกษา ความรู

เรื่ อ งพ ลั ง ง า น ง า น ให แ ก ชุ ม ช น 

นักศึกษา สถานศึกษา 

๓.โครงการสงเสริมผูประกอบการใน

ทองถ่ิน ใหคําปรึกษาในการลงทุนใน

กิจการพลังงานชีวมวล 

๔.โครงการจัดตั้งสหกรณเพ่ือรับซ้ือ

ซากเหลือการเกษตรเพ่ือผลิตเปน

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

๕.โครงการพัฒนาสภาพชีวิตและความ

เปนอยู ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๖ .โครงการสงเสริมการพัฒนาพืช

พลังงานในพ้ืนท่ี  

๑.สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา

และพลังงานหมุนเวียน 

๒ .ส า ย ง า น ผู ช ว ย ผู ว า ก า ร วิ จั ย

นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ 

๓.ผูวาราชการจังหวัด 

๔.กระทรวงพลังงาน 

๕.กระทรวงแรงงาน 

๖.สถานศึกษา 

๗.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



๖๑ 

ตาราง ๓.๖ แสดงภาพสรุป แผนปฏิบัติการ “แผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลและสงเสริมการผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด” 
แผนปฎิบตักิาร กฟผ. แผนพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล 

และสงเสริมการผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด 

 กรอบแผนวิสาหกิจ กฟผ. ป ๒๕๖๓-๒๕๗๓ 

จํานวนแผนงาน/โครงการ ๒  วตัถุประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์(มติ)ิ E 

วตัถปุระสงค์ หลกัการและเหตุผล  กลยุทธ์ E1 รกัษาความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าด้วย

ระบบผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต 

-พัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสานเทคโนโลยีการ

ผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด  

-พัฒนาฐานขอมูลและจัดทํามาตรฐานเช้ือเพลิง

อัดเม็ด 

เพือ่รองรบันโนบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืดา้นพลงังาน สง่เสรมิเพิม่รายไดใ้ห้

ชมุชนในทอ้งถิน่ และเสรมิสรา้งโอกาสทางธุรกจิของ กฟผ. ผสานนวตักรรม 

 ตวัชีว้ดักลยุทธ์ คา่เป้าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๗ ๒๕๗๓ 

(๒๕๗๓) กฟผ. มสีดัสว่นกาํลงัผลติทีป่ลาย 

แผนการพฒันาพลงังาน 

- - ๔๕๕๐ MW 

 

 

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของแผนปฏิบติัการ 

เป้าหมายรายปี เป้าหมายระยะยาว  กลยุทธ์ย่อย E1.2 Renewable Capacity Development 

included Innovative RE 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๒๕๗๓   

ตวัชีว้ดักลยุทธ์ย่อย 

คา่เป้าหมาย 

ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๕ ป ๒๕๗๓ 

๑)โครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลแบบผสานการผลติเช้ือเพลิงอดัเม็ด (Biomass&Wood Pellet Cogeneration Power Plant)  

๑.๑ จดัทาํ Conceptual Design และศกึษาความ

เป็นไปได ้จดัทาํ TOR และศกึษา EIA 

X    

พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 กฟผ. พฒันากาํลงัผลติ ๒,๗๒๕ MW +๑๐% ของพลงังานทดแทน

ทีไ่มร่ะบุชนดิ   

โรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังผลิตสะสม (MW) 

 

 

๐ 

 

 

๓๐  

 

 

๓๐๐ 

๑.๒ ดําเนนิงานกอ่สรา้ง  X  การจัดจําหนาย เช้ือเพลิงอัดแทง (ตนัต่อปี) ๐ ๑๕๐ ๑๕๐๐ 

๑.๓ เดนิเครือ่งทางพาณชิย์   X 

   

๒) โครงการพฒันาฐานขอมูลและจัดทํามาตรฐานเช้ือเพลิงอดัเม็ด (Thai Industrial Standard for Wood Pellets Development)  ผูร้บัผิดชอบแผนปฏิบติัการ กฟผ. 

๒.๑ จดัทาํฐานขอ้มลูเชือ้เพลงิ X    

พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 สายงาน รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา 

และพลังงานหมุนเวียน ๒.๒ จดัทาํมาตรฐานและประกาศใช ้  X  

๒.๓ พฒันาขอ้มลูและมาตรฐานรว่มกบัโครงการฯ   X  เจาของแผนงาน (ฝาย)-ผูประสานงาน อพพ. อผร. อวร.  ควผร-พ. 

ความเส่ียงและอุปสรรคในการดาํเนินงาน  งบประมาณของโครงการ 

- ขัน้ตอนและขอ้กาํหนดขององคก์ารทีไ่มค่ลอ่งตวั   งบประมาณทั้งหมด (บาท): (งบลงทุน) ๓,๐๐๐ ลานบาท 

- ความลา่ชา้ของกระบวนภายใน ของ กฟผ. (การขออนุมตัฯิ การจดัซือ้จดัจา้ง)  งบประมาณป ๒๕๖๓ ๓๐๐ ลานบาท 



๖๒ 

 

บทท่ี ๔ 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

๔.๑… ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตรไปใช 

จากแผนกลยุทธ E1.2 ของสายรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียนซ่ึง ประกอบดวย ๑ 

เปาประสงค ๖ วัตถุประสงค และ ๒๓ ตัวชี้วัดซ่ึงทางผูศึกษาไดนําเสนอ แผนงาน โครงการและ 

มาตรการ ดังไดกลาวถึงในบทท่ีผานมา ทางผูศึกษาขอนําเสนอขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนเพ่ือท่ีจะ

บรรลุเปาประสงคทางยุทธศาสตรยอยขององคกร “E1.2 พัฒนาโรงไฟฟาผสานนวัตกรรมดานพลังงาน

หมุนเวียน” ตลอดจนวิสัยทัศนขององคกร เพ่ือสนองและรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก ๒๐ ป ของกระทรวงพลังงาน ดังสรุปไดดังนี้ 

ตาราง ๔-๑ แสดงจํานวน มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ ๓ ป (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

วัตถุประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ขอเสนอแนะ 

๑ .พั ฒ น า

พลังงานทดแทน

ผสานเทคโนโลยี

ท่ี มี เส ถียรภาพ

มากกวาเดิม  

(๓ โครงการ/  

๑ แผนงาน /  

๑ มาตรการ) 

 

๑.โครงการพัฒนาโรงไฟฟาไฮบริดชีว

มวล (Hybrid Biomass Power 

Plant) 

๒.โครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวล

แบบผสานเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง

อัดเม็ด (Biomass&Wood Pellets 

Cogeneration Plant) 

๓.แผนงานพัฒนานวัตกรรมการ

ควบคุมโรงไฟฟาแบบผสมผสาน 

๔.มาตรการสงเสริมงานวิจัยนวัตกรรม

การผลิตไฟฟาดวยระบบชีวมวล 

๕.โครงการรวมมือกับผูผลิต

ตางประเทศเพ่ือพัฒนาระบบกักเก็บ

พลังงาน 

จําตองพัฒนาความรวมมือในระดับ

งานวิจัยท้ังทางการตลาด ทาง

เทคโนโลยีการผลิตจากผูผลิต

สถาบันวิจัยและหนวยงานภาครัฐท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เพ่ือสงเสริม

ใหเกิดการพัฒนาทางธุรกิจใหปรับ

นํามาใชงานจริง ปรับปรุงฐานขอมูล

เชิงปริมาณและศักยภาพของเชื้อเพลิง

ของภาครัฐ และผสานภาคเอกชนเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุง

กระบวนการผลิตและเสถียรภาพของ

โรงไฟฟา  



๖๓ 

วัตถุประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ขอเสนอแนะ 

๒.แก ไขปญหา

การขาดแคลน

พลังงานไฟฟา 

 (๓ โครงการ) 

๑ .โครงการสงเสริมพัฒนาพลังงาน

ไฟฟาใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดมี

พลังงานไฟฟา 

๒.โครงการปรับปรุงพัฒนาเสถียรภาพ

การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาในพ้ืนท่ี

เสี่ยง 

๓ .โครงการพัฒนาเสถียรภาพของ

ระบบควบคุมและจายไฟฟาเพ่ือความ

ม่ันคง 

หนวยงานรัฐตองทําแผนงานและการ

ทํางานประสานเพ่ือพัฒนาเสถียรภาพ

เชิงปริมาณของระบบไฟฟาในพ้ืนท่ี 

เพ่ือรอบรับการขาดแคลนและของ

จํากัดของระบบสงไฟฟารวมถึง

ปรับปรุงเสถียรภาพในเชิงคุณภาพเพ่ือ

ความม่ันคงอาจตองปรับปรุงโครงสราง

การบริหารงาน(ปจจุบันยังคงแยกการ

ทํางานของรัฐวิสาหกิจภายใตการ

กํากับดูแลจากกระทรวงพลังงานและ

กระทรวงมหาดไทย) 

๓ .ล ด ป ญ ห า

ส่ิงแวดลอม เพ่ือ

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

(๓ โครงการ 

/ ๒ มาตรการ) 

๑ .ม าต รก ารป รับ ค าค วบ คุ ม เป น

มาตรฐานของการไฟฟาให ตํ่ากวาคา

ควบคุมของกฎหมาย ๓๐ %  

๒ .โครงการติดตั้ งระบบติดตามคา

สภาพอากาศในชุมชน 

๓.มาตรการสงเสริมงานวิจัยนวัตกรรม

การควบคุมมลพิษ 

๔.โครงการสงเสริมการเรียนการสอน 

ฝกอบรมเรื่องสภาพแวดลอมและ

มลพิษให กับชุมชนและโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

๕ .โครงการลดมลพิษและปรับปรุง

สภาพแวดลอมในชุมชนเปาหมาย ลด

การเผาทําลายซากพืขผลการเกษตร 

การติดตามการดําเนินงานดําเนินงาน

โรงไฟฟาอยางใกลชิด โปรงใส ตองเพ่ิม

นวตักรรมควบคุมดานสิ่งแวดลอม

ตลอดจนคาควบคุมใหเปนมาตรฐาน

หรือสูงกวา การตรวจติดตามและ

ควบคุมมลภาวะในพ้ืนท่ีอยางทันทีและ

ตอเนื่อง สามารถหาสาเหตุหลักและ

ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ

ตลอดจนความรวมมือของประชาชน 

กฎหมายและนโยบายเก่ียวกัยการใช

พ้ืนท่ีและการ Zoning ท้ังเรื่องการ

เพาะปลูกและการกอสรางโรงไฟฟา

จําตองปรับปรุงใหทันสมัย 



๖๔ 

วัตถุประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ขอเสนอแนะ 

๔.เพ่ิม

ความสามารถใน

การแขงขันและ

โอกาสธุรกิจดวย

นวัตกรรม 

(๓ โครงการ/  

๓ มาตรการ) 

๑.โครงการพัฒนาฐานขอมูลเชื้อเพลิง

ชีวมวลอัดแทงและจัดทํามาตรฐาน

เชื้อเพลิงอัดแทง 

๒ .มาตราการสงเสริมงานวิจัยเรื่อง

เชื้อเพลิงอัดแทงกับมหาวิทยาลัย 

๓.โครงการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน

ผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงโดยใชผลผลิต

การเกษตรทองถ่ิน   

๔.โครงการพัฒนาโรงงานเชื้อเพลิงอัด

แทงในชุมชนเปาหมาย 

๕.มาตรการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงอัด

แทง ใหมีและใชงานในระดับครัวเรือน

และอุตสาหกรรมมากข้ึน 

๖ .มาตรการส ง เส ริมการปลู ก พื ช

พลังงาน 

เนื่องจากขอมูลดานเชื้อเพลิงตลอดจน

ความผันผวนของเชื้อเพลิงชีวมวลมี

ความสําคัญตอการจัดการเชื้อเพลิง 

คอนขางมาก และเปนปจจัยหลัก

สะทอนตนทุน ความอยูรอด ความ

แขงขันไดของโรงไฟฟา ตลอดจน

กระทบการรับซ้ือเชื้อเพลิงจากภาค

ประชาชน ฐานขอมูลและกระบวนการ 

Forecast ตลอดจนกลไกเชิงธุรกิจใน

การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบ

ตางตางเชนสหกรณ ใหเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน ราคาซากผลผลิต

การเกษตร ขอมูลของตลาดใหมเชน

เชื้อเพลิงอัดเม็ดในและนอกประเทศ

จําเปนตองพิจารณาจริงจัง การจัดทํา

มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดให

สามารถเปนไปตามมาตรฐานการซ้ือ

ขายสากล จําเปนตองมีนวัตกรรม การ

วิจัยและหนวยงานทดสอบ และดูแล

มาตรฐานการสงเสริมการปลูกพืช

พลังงานและสัดสวนการใชพ้ืนท่ีของ

พืชพลังาน จะตองทําใหเกิดผลจริงและ

กระทบตอผูเพาะปลูกนอยท่ีสุด  

การสงเสริมการตลาดเชื้อเพลิงอัดเม็ด

เปนอีกปจจัยท่ีจะสงเสริมความสําเร็จ 



๖๕ 

วัตถุประสงคทาง

ยุทธศาสตร 

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ขอเสนอแนะ 

๕.เพ่ิมโอกาสใน

การพัฒนาธุรกิจ

ใ น กิ จ ก า ร ท่ี

เกี่ยวเนื่อง 

(๔ แผนงาน / 

 ๒ มาตรการ) 

๑ .แผนงานพัฒนาธุร กิจวิศวกรรม

โรงไฟฟาชีวมวล 

๒ .แผน งาน พั ฒ นาธุ ร กิ จก อ ส ร า ง

โรงไฟฟาชีวมวล 

๓.แผนงานพัฒนาธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง

ใหโรงไฟฟาชีวมวล 

๔.แผนพัฒนาธุรกิจเดินเครื่องและซอม

บํารุงโรงไฟฟาชีวมวล 

๕ .มาตราก ารส ง เส ริมก ารใช ง าน

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดภายในประเทศ 

๖.มาตราการสงเสริมเชื้อเพลิงการ

สงออกสูตลาดภายนอกประเทศ 

การรวมมือในการพัฒนารวมกับเอกชน

จะเปนวิธีการเพ่ิมสวนแบงทาง

การตลาดและโอกาสพัฒนาทาง

การตลาดมากข้ึน โดยใชนวัตกรรมเปน

การตอยอด โดยอาศัยตนทุนและความ

พรอมขององคกรท่ีมี มาตราการ

สงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ

จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางจริงจัง 

เพ่ือเกิดและสงเสริมการผลิตและ

สงออกมากข้ึน 

๖ .เ พ่ิ ม ก า ร

ยอ ม รั บ มี ส ว น

ร ว ม ใ น ก า ร

พั ฒ น า ข อ ง

ชุมชน 

(๖ โครงการ) 

๑.โครงการจางงาน ฝกงานและสราง

รายไดแกชุมชนเปาหมาย 

๒ .โครงการให พัฒ นาความรู เรื่ อ ง

พลังงานงานใหแกชุมชน สถานศึกษา 

๓.โครงการสงเสริมผูประกอบการใน

ทองถ่ินในการลงทุนในกิจการชีวมวล 

๔ .โครงการจัดตั้งสหกรณ เพ่ือรับซ้ือ

ซากจากการ เกษตรเพ่ื อผลิ ต เป น

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

๕.โครงการพัฒนาสภาพชีวิตและความ

เปนอยู ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๖.โครงการสงเสริมการพัฒนาพืช

พลงังานในพ้ืนท่ี 

เนื่องจากชุมชนมีสวนรวมตั้งแตตนทาง

ของกระบวนการพัฒนาจนถึง

ปลายทางของการพัฒนา ความรูความ

เขาใจความรวมมือในทุกข้ันตอน การ

ยอมรับและคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนหัวใจหลักใน

การพัฒนาท้ังนี้เพ่ือสงเสริมความ

รวมมือ ใหเกิดแกทุกหนวยงาน 

ประชาชน ท่ีเก่ียวของใน หวงโซ

อุปทาน จึงจําเปนตองเขาถึงและเขาใจ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบขอมูล

ท่ีแทจริงเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ัง

แกประชาชนและหนวยงาน 



๖๖ 

จากผลการศึกษาท้ังหมดท่ีกลาวมาในการศึกษาฉบับนี้ได นําเสนอแผนงาน/มาตรการเพ่ือ

รอบรับ วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ซ่ึงการขับเคลื่อนใหมาตรการและแผนงานดังกลาวลุลวงไปได 

ตองประกอบดวยหลายหนวยงานเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา การจัดทําฐานขอมูล การวิจัย 

การตลาด การสรางสรรคกระบวนการเพ่ือรองรับเชิงธุรกิจ ตั้งแตตนทางจนปลายทาง อยางครบวงจร 

เพ่ือแผนพัฒนาโครงการสามารถนําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน ม่ังค่ัง ม่ันคง จําเปนตองพิจารณา 

เรื่องหวงโซคุณคา (Value Chain) ของท้ังระบบ การสงเสริมคุณคาของทุกกิจกรรมการดําเนินงาน

ขององคกรและหนวยงานท่ีมีความสัมพันธกันท้ังในและนอกองคกร และในทุกกิจกรรมข้ันตอนลวนมี

ความเก่ียวเนื่องกับการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับวัตถุดิบ ภายในหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  โดย

ขอเสนอแนะในตารางดังกลาวขางตน พยายามอธิบายความสําคัญของกิจกรรมตางตางตั้งแตเริ่มตน

จากการแสวงหาวัตถุดิบและแหลงเชื้อเพลิง จนกระท่ังแปลงวัตถุดิบเปนผลิตภัณฑสุดทายการตลาด

และการสื่อสาร การขายและควบคุมผลิตภัณฑ จนสงมอบผลิตภัณฑถึงไปยังผูบริโภคปลายทาง คือ

ผูใชไฟฟาและผูใชเชื้อเพลิงอัดเม็ด  

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรลุเปาประสงคท้ัง ๖ ดานซ่ึงประกอบดวยแผนงานจํานวนมาก การ

ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดังกลาวใหลุลวงไปได จําเปนตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซ

คุณคา (Value Chain) และทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนารวมกัน เกิด

ประโยชนรวมกัน มีความรวมมือกัน ท้ังหนวยงาน ประชาชน ภาครัฐ และหนวยงานการศึกษา เพ่ือจัก

สามารถสงมอบผลิตภัณฑพลังงานไฟฟาใหปลายทางไดท้ังคุณภาพและปริมาณ สอดรับการพัฒนา

ดานพลังงานอยางยั่งยืน ม่ังค่ัง และม่ันคง   

 

 

 

 



๖๗ 

บรรณานุกรม 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (๒๕๖๒). เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ตลาดญี่ปุนจะหนุนสงออกไทย

ตั้ ง แ ต ป  ๒ ๕ ๖ ๓  (ก ร ะ แ ส ท ร รศ น  ฉ บั บ ท่ี  ๓ ๐ ๐ ๐ ). สื บ ค น เ ม่ื อ  ๒ ๓  เม ย .๖ ๓  จ า ก 

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3000.aspx 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (๒๕๕๘). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ สืบคนเม่ือ ๒๗ เมย.๖๓ จาก 

http://biomass.dede.go.th/Symfony/web/map/district?year=2556 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. (๒๕๖๒). แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ 

ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน สืบคนเม่ือ ๒๗ เมย.๖๓  

สายงานรองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน. (๒๕๖๒). แผนกลยุทธสายงานรองผูวา

การพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน ป ๒๕๖๓-๒๕๗๓ สืบคนเม่ือ ๒๖ เมย.๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3000.aspx
http://biomass.dede.go.th/Symfony/web/map/district?year=2556


๖๘ 

 

ประวัติยอผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   

นายรุธิระ  ประเสริฐศักดิ์  

วัน เดือน ปเกิด 

วันท่ี ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ 

การศึกษา         

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปท่ีสําเร็จการศึกษา ๒๕๓๙ 

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปท่ีสําเร็จการศึกษา ๒๕๔๙  

 

ประวัติการทํางาน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปจจุบัน  

ตําแหนงปจจุบัน  

หัวหนากองวิศวกรรมระบบผลิตไอน้ําและกังหัน 

สังกัด ฝายวิศวกรรมโรงไฟฟา  

รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

กระทรวงพลังงาน    
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