
   
 

เอกสารวิชาการ 

เรื่อง 
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ก 

บทคัดย1อ 

โลกถูกขับเคลื่อนด1วยพลังงานไฟฟ9าอยู:ตลอดเวลา จนอาจกล:าวได1ว:า พลังงานไฟฟ9าเป>นหน่ึง

ปAจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยMและส:งเสริมให1เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโลก องคMการด1านพลังงาน

ระดับนานาชาติต:างคาดการณMว:าความต1องการใช1ไฟฟ9าทั่วโลกในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะท่ีทรัพยากรพลังงานท่ีใช1เป>นเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ9าหลัก อย:างน้ำมัน ถ:านหิน และกWาซธรรมชาติ ซึ่งเป>นทรัพยากรที่มีอยู:อย:างจำกัด จะมี

ปริมาณลดลงอย:างต:อเน่ือง จึงนับว:าเป>นความท1าทายของอุตสาหกรรมพลังงาน 

จากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  

และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐  ผู1วิจัยมองเห็นโอกาสที่จะ

เพิ่มสัดส:วนกำลังการผลิตไฟฟ9าจากพลังงานทดแทนในบริบทของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย 

(กฟผ.) บนแนวทางที่ต:อยอดจากทรัพยากรเดิมที่มีอยู:ให1เกิดประโยชนMสูงสุด จึงนำมาสู:โครงการพลังงาน

หมุนเวียนแบบไฮบริดด1วยพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำบนเขื่อนร:วมกับพลังน้ำ (Hydro-floating solar 

hybrid power plant) โดยปAจจุบันได1มีโครงการต1นแบบ ณ เขื ่อนสิรินธร ที่เร่ิมให1บริการในป{ พ.ศ. 

๒๕๖๔ แล1วจึงขยายผลไปยังพ้ืนท่ีเข่ือนอ่ืนๆ ของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย 

แผนส:งเสริมการเพ่ิมสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก Floating solar เพ่ือรองรับแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) มีเป9าหมายในการ

เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานทดแทนโดยนำแผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMลอยน้ำมาใช1ร:วมกับ

โรงไฟฟ9าพลังงานน้ำในพื้นที่เขื ่อนของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยเพื่อสนองต:อนโยบายด1าน

พลังงานของประเทศและข1อตกลงด1านสิ่งแวดล1อมระดับนานาชาติ เสริมความมั่นคงให1กับระบบไฟฟ9า ลด

การพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล ลดข1อจำกัดเร่ืองความไม:แน:นอนของพลังงานหมุนเวียนด1วยการผสมผสานการ

ทำงานของพลังงานแสงอาทิตยMและพลังงานน้ำให1ผลิตไฟฟ9าได1อย:างต:อเนื่อง ร:วมกับการใช1เทคโนโลยี

ควบคุมการผลิตไฟฟ9าที่สามารถบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนและสั่งการการผลิตให1เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

จากการประเมินตำแหน:งยุทธศาสตรMขององคMกร พบว:าองคMกรกลยุทธMเชิงรุกในการขับเคลื่อนเป>น

หลัก ภายใต1แผนส:งเสริมฯ ฉบับนี้นำเสนอกลยุทธMการพัฒนาโครงการ กลยุทธMการพัฒนากระบวนการ 

และกลยุทธMการพัฒนาบุคลากร ด1วยแผนปฏิบัติงาน ๘ กิจกรรมที่หน:วยงานสามารถพิจารณานำไปปรับ

ใช1ได1ในอนาคต 



 

ข 

คำนำ 

การศึกษาและจัดทำแผนส:งเสริมการเพิ ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก Floating solar เพ่ือ

รองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๖) ฉบับนี้เป>นผลงานประกอบการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตรM โดยประยุกตMใช1วิธีคิดแผนงานทาง

ยุทธศาสตรMมีหลักการสำคัญคือ แผนองคMการ (Ends) กลยุทธMในการดำเนินการ (Ways) และมาตรการ/

ปAจจัยที่เกี่ยวข1อง (Means) นำไปสู:การจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยแผนพัฒนาฉบับน้ีนำเสนอให1แก:การ

ไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยเพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศไทยและแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกภายใต1การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยแผนปฏิบัติการ

ดังกล:าวจักสอดคล1องต:อเป9าประสงคMใหญ:ของกระทรวง และเป>นไปตามอำนาจหน1าที่ของหน:วยงาน

โดยตรงที่จะต1องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรMของชาติ ๒๐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืนทางพลังงาน 

การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับน้ี ได1รับคำแนะนำและข1อเสนอแนะจากคณาจารยM และ

อาจารยMที่ปรึกษาประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตรM ทำให1เอกสารชิ้นนี้ได1รับการตรวจสอบให1มีความสมบูรณM

และถูกต1องตามหลักวิชาการ ในฐานะผู 1จัดทำเอกสารประกอบการศึกษา กระผมขอขอบพระคุณ

คณาจารยM อาจารยMที่ปรึกษา และผู1ทรงคุณวุฒิทุกท:านที่ได1ประสิทธิ์ประสาทวิชา และหวังเป>นอย:างยิ่งว:า

เอกสารประกอบการศึกษาฉบับน้ี จะเป>นประโยชนMต:อผู1เกี ่ยวข1องที่ให1ความสนใจ ได1รับข1อมูลที่เป>น

ประโยชนM เพ่ือประกอบการทำความเข1าใจในงานท่ีได1รับผิดชอบไม:มากก็น1อย 

 

 

นายสไกร คงธรรม 
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ค 

สารบัญ 

บทคัดย'อ                  ก 

คำนำ                   ข 

สารบัญ                   ค 

สารบัญตาราง                  ง 

สารบัญแผนภาพ                 จ 

บทท่ี  ๑ บทนำ ๑ 

ความเป>นมาและความสำคัญของปAญหา ๑ 

วัตถุประสงคMของการศึกษา ๓ 

ขอบเขตของการศึกษา ๓ 

ระเบียบวิธีการศึกษา ๓ 

ประโยชนMท่ีคาดว:าจะได1รับ ๔ 

บทท่ี  ๒ สภาวะแวดล=อมทางยุทธศาสตรBและการวิเคราะหBทางยุทธศาสตรB ๕ 

สภาวะแวดล1อมภายนอก ๖ 

สภาวะแวดล1อมภายใน ๑๔ 

การวิเคราะหMสถานการณMด1วยเคร่ืองมือ SWOT analysis ๑๗ 

การประเมินตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกร ๒๒ 

บทท่ี  ๓ ยุทธศาสตรBขององคBกร ๒๕ 

เป9าหมายทางยุทธศาสตรM (Ends) ๒๕ 

กลยุทธMในการดำเนินการ (Ways) ๒๖ 

มาตรการ/ปAจจัยท่ีเก่ียวข1อง (Means) ๓๐ 

บทท่ี  ๔ ข=อเสนอแนะทางยุทธศาสตรB ๓๒ 

ข1อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการนำยุทธศาสตรMไปใช1 ๓๔ 

บรรณานุกรม ๓๕ 

ประวัติย'อผู=วิจัย                ๓๗ 

 



 

ง 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี ๒-๑ โครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำภายใต1แผนพัฒนากำลังผลิต

ไฟฟ9าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ๘ 

ตารางท่ี ๒-๒ กฎหมายท่ีเก่ียวข1อง ๑๓ 

ตารางท่ี ๒-๓ ผลจากการประเมินตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกรสำหรับสภาพแวดล1อม

ภายนอก ๒๔ 

ตารางท่ี ๒-๔ ผลจากการประเมินตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกรสำหรับสภาพแวดล1อม

ภายใน ๒๔ 

ตารางท่ี ๓-๑ กลยุทธMแผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก แผงเซลลMพลังงาน

แสงอาทิตยMลอยน้ำด1วยเคร่ืองมือ TOWS MATRIX (๑) ๒๘ 

ตารางท่ี ๓-๒ กลยุทธMแผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก แผงเซลลMพลังงาน

แสงอาทิตยMลอยน้ำด1วยเคร่ืองมือ TOWS MATRIX (๒) ๒๙ 

ตารางท่ี ๓-๓ เป9าหมาย กลยุทธM และแผนปฏิบัติการ (๑) ๓๐ 

ตารางท่ี ๓-๔ เป9าหมาย กลยุทธM และแผนปฏิบัติการ (๒) ๓๑ 

  



 

จ 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี ๒-๑  กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล1อมและการวิเคราะหMทางยุทธศาสตรM ๕ 

แผนภาพท่ี ๒-๒  กรอบแนวคิด PESTEL ANALYSIS ๖ 

แผนภาพท่ี ๒-๓  โครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำภายใต1แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ๙ 

แผนภาพท่ี ๒-๔  กรอบแนวคิด MCKINSEY 7S ๑๔ 

แผนภาพท่ี ๒-๕  ความยืดหยุ:นของการผลิตกระแสไฟฟ9าจากโรงไฟฟ9าแบบไฮบริด ๑๘ 

แผนภาพท่ี ๒-๖  โรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำ ท่ีเข่ือนสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี (๑) ๑๙ 

แผนภาพท่ี ๒-๗  โรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำ ท่ีเข่ือนสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี (๒) ๑๙ 

แผนภาพท่ี ๒-๘  เคร่ืองมือการวิเคราะหM SWOT ๒๐ 

แผนภาพท่ี ๒-๙   ตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกร ๒๓ 

แผนภาพท่ี ๓-๑  แผนวิสาหกิจ กฟผ. ป{ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (ฉบับทบทวน ป{ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) ๒๖ 

แผนภาพท่ี ๔-๑  แผนท่ีเชิงยุทธศาสตรM ๓๓ 

 



 

๑ 

 

บทที ่ ๑  

บทนำ 

ความเป'นมาและความสำคัญของป3ญหา 

โลกถูกขับเคลื่อนด1วยพลังงานไฟฟ9าอยู:ตลอดเวลา จนอาจกล:าวได1ว:า พลังงานไฟฟ9าเป>นหน่ึง

ปAจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยMและส:งเสริมให1เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโลก องคMการด1านพลังงาน

ระดับนานาชาติต:างคาดการณMว:าความต1องการใช1ไฟฟ9าทั่วโลกในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะท่ีทรัพยากรพลังงานท่ีใช1เป>นเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ9าหลัก อย:างน้ำมัน ถ:านหิน และกWาซธรรมชาติ ซึ่งเป>นทรัพยากรที่มีอยู:อย:างจำกัด จะมี

ปริมาณลดลงอย:างต:อเน่ือง จึงนับว:าเป>นความท1าทายของอุตสาหกรรมพลังงาน 

แนวทางการแสวงหาพลังงานไฟฟ9าให1ตอบสนองต:อความต1องการที่เพิ่มขึ้นนี้อาจแบ:งได1เป>นสอง

แนวทางหลัก ได1แก: การเพิ่มปริมาณการผลิตในประเทศ และ การนำเข1าไฟฟ9าจากประเทศเพื่อนบ1าน ซ่ึง

มีปAจจัยที่ต1องคำนึงแตกต:างกันในแต:ละแนวทาง หากผู1วางนโยบายต1องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ9าด1วย

การใช1พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional energy) อย:างเช:น น้ำมัน ถ:านหิน และกWาซธรรมชาติ ก็ต1อง

คำนึงถึงปริมาณเช้ือเพลิงในประเทศว:ามีเพียงพอหรือไม:ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงมลพิษต:างๆ ท่ี

ถูกปล:อยออกมาจากการใช1เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อการผลิตไฟฟ9า หรือหากผู1วางนโยบายสนใจที่จะนำเข1า

ไฟฟ9าจากประเทศเพื่อนบ1าน ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป>นสิ่งที่ไม:สามารถละเลยได1 ด1วย

สาเหตุดังกล:าว การผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) จึงอาจเป>นทางเลือกหนึ่งท่ี

จะช:วยแก1ไขปAญหาการขาดแคลนแหล:งพลังงานในอนาคตและช:วยลดปAญหาด1านมลพิษที่เกิดจากการใช1

พลังงานในปAจจุบัน ทั้งยังเป>นแนวทางที่เสริมสร1างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพาจากต:างประเทศ

อีกด1วย 

ในป{ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (๒๕๖๓) เป�ดเผยข1อมูล

เชื้อเพลิงหลักที่ประเทศไทยใช1เพื่อผลิตไฟฟ9าซึ่งประกอบไปด1วย กWาซธรรมชาติ ๑๒๑,๘๔๑ กิกะวัตตM-

ชั่วโมง (Gigawatt hour: GWh) (คิดเป>นร1อยละ ๕๗.๕ ของการผลิตทั้งระบบ) ถ:านหิน ๓๕,๘๒๕ GWh 

(ร1อยละ ๑๖.๙) พลังงานหมุนเวียน ๒๑,๔๐๒ GWh (ร1อยละ ๑๐.๑) เป>นหลักตามลำดับ รวมถึงการนำเข1า

ไฟฟ9าจากประเทศเพื่อนบ1านถึง ๒๕,๕๔๗ GWh (ร1อยละ ๑๒) ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด1านเชื้อเพลิงของ



 

๒ 

ประเทศไทยมีความสอดคล1องกับบริบทโลกที่ลดปริมาณการใช1น้ำมันและถ:านหิน ร:วมกับเพิ่มปริมาณการ

ใช1กWาซธรรมชาติเป>นเชื ้อเพลิงในการเปลี ่ยนผ:านเพ่ือรองรับการใช1พลังงานหมุนเวียนได1อย:างเต็ม

ประสิทธิภาพในอนาคต 

ตามที่ได1มีคำสั่งกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตรMกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ฉบับปรับปรุง ที่กำหนดให1หน:วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานใช1ยุทธศาสตรMดังกล:าวเป>นกรอบในการ

ปฏิบัติราชการนั้น กระทรวงพลังงานได1บรรจุแผนงานโครงการสำคัญต:างๆ ที่มีส:วนขับเคลื่อนเป9าหมาย

ของกระทรวงพลังงานให1สัมฤทธิ์ผล รวมถึงบรรจุแผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการด1านต:างๆ ของ

กระทรวงพลังงาน (แผน Agenda-base) ได1แก: ๑. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของประเทศไทย (Power 

Development Plan: PDP) ๒. แผนอนุรักษMพลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) ๓. แผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) ๔. แผน

บริหารจัดการกWาซธรรมชาติ (Gas Plan) ๕. แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) และ ๖. แผน

แม:บทการพัฒนาระบบโครงข:ายสมารMทกริด (Smart Grid) ซึ่งทั้งหมดนี้เป>นแผนที่กระทรวงพลังงานต1อง

ผลักดันและบริหารให1เป>นไปตามยุทธศาสตรMด1านพลังงานท่ีได1กำหนดไว1 

ในส:วนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ9าไทยนั้นได1สะท1อนผ:านแผนพัฒนากำลังการ

ผลิตไฟฟ9าของประเทศ (PDP) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๑  ซ่ึงจัดทำโดยสำนักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แผนฉบับนี้เป>นแผนแม:บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ9าของประเทศใน

ระยะยาวเพื่อสร1างความมั่นคงและความเพียงพอต:อความต1องการใช1ไฟฟ9า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญด1านความมั่นคง 

ด1านเศรษฐกิจ และด1านสิ่งแวดล1อม ประกอบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(AEDP) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ที่จัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษMพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ทั้งสองแผนแสดงให1เห็นว:าประเทศไทยให1ความสำคัญกับพลังงานทดแทนเป>นอย:างมากและ

มุ:งเน1นท่ีจะขับเคล่ือนประเทศด1วยพลังงานสะอาดมากย่ิงข้ึน 

จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือกที่กล:าวไปข1างต1น ผู1วิจัยมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มสัดส:วนกำลังการผลิตไฟฟ9าจากพลังงานทดแทน

ในบริบทของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) บนแนวทางท่ีต:อยอดจากทรัพยากรเดิมที่มีอยู:ให1

เกิดประโยชนMสูงสุด จึงนำมาสู:โครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดด1วยพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำ

บนเข่ือนร:วมกับพลังน้ำ (Hydro-floating solar hybrid power plant) โดยปAจจุบันได1มีโครงการต1นแบบ 

ณ เขื ่อนสิรินธร ที่เริ ่มให1บริการในป{ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล1วจึงขยายผลไปยังพื้นที่เขื ่อนอื่นๆ ของ กฟผ. 



 

๓ 

โครงการนี้จะสนองต:อนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มสัดส:วนการผลิตไฟฟ9าจากพลังงานหมุนเวียนและลด

การซ้ือไฟฟ9าจากต:างประเทศ รวมถึงเพ่ิมความยืดหยุ:นในการผลิตไฟฟ9าอีกด1วย 

วัตถุประสงค:ของการศึกษา 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคMในการศึกษาหลักอยู: ๓ ประการ ดังน้ี 

๑. เพ่ือศึกษาการนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำมาใช1ในการผลิตกระแสไฟฟ9า 

๒. เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล1อมที่เป>นปAจจัยสำคัญและมีผลต:อการวางแผนและออกแบบโครงการ

โดยใช1กรอบแนวคิด PESTEL analysis ในการพิจารณาปAจจัยภายนอกและกรอบแนวคิด McKinsey 7S 

analysis ในการพิจารณาปAจจัยภายใน 

๓. เพื่อวิเคราะหMสภาพแวดล1อมโครงการด1วยเครื่องมือ SWOT analysis และกำหนดกลยุทธMด1วย

เคร่ืองมือ TOWS matrix 

๔. เพื่อจัดทำข1อเสนอแนะเชิงกลยุทธMในแก:การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยสำหรับโครงการ

โรงไฟฟ9าพลังงานทดแทนแบบไฮบริดระหว:างพลังงานแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำกับพลังน้ำในพื้นที่เขื่อน

ของ กฟผ. ในระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานี้มีขอบเขตการศึกษาการผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอย

น้ำเพียงเท:านั้น โดยรวบรวมข1อมูลจากบทความและรายงานที่เกี ่ยวข1องจากแหล:งข1อมูลภายในและ

ภายนอกองคMกรในช:วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข1อมูลปฐมภูมิผ:านการสัมภาษณM

บุคลากรของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย จำนวน ๖ ท:าน โดยแบ:งเป>นผู1บริหาร ๒ ท:าน และ

ผู1ปฏิบัติงาน ๔ ท:าน อีกทั้งยังกำหนดขอบเขตด1านพื้นที่ในเขื่อนของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย

เพียงเท:านั้น ขอบเขตด1านระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว1จะครอบคลุมพื้นที่เขื่อนสิรินธรที่ได1เป�ดให1บริการ

แล1วและพ้ืนท่ีเข่ือนอุบลรัตนMท่ีอยู:ระหว:างการวางแผนโครงการ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ผู1วิจัยศึกษาทุติยภูมิที่เกี ่ยวข1องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ9าพลังงานทดแทนแบบไฮบริด

ระหว:างพลังงานแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำกับพลังน้ำ โดยใช1กรอบแนวคิด PESTEL analysis เพ่ือ

ทบทวนสภาวะแวดล1อมภายนอกและกรอบแนวคิด McKinsey 7S analysis เพื่อทบทวนสภาพแวดล1อม



 

๔ 

ภายใน จากนั้นผู1วิจัยจะนำข1อมูลที่รวบรวมได1ทั้งหมดมาวิเคราะหMปAจจัยที่มีผลต:อโครงการฯ ผ:านเครื่องมือ 

SWOT analysis ควบคู:ไปกับเครื่องมือ TOWS matrix ที่จะช:วยออกแบบกลยุทธMได1ครบทุกมิติ ประกอบ

กับการสัมภาษณMจากกลุ:มเป9าหมายเพื่อหาตำแหน:งยุทธศาสตรMขององคMกรด1วยการให1คะแนนประเมิน

ความสำคัญและผลกระทบของปAจจัยสภาพแวดล1อมภายในและภายนอกขององคMกร สุดท1ายเสนอ

แผนปฏิบัติการที่ประกอบไปด1วยแผนองคMการ (Ends) กลยุทธMในการดำเนินการ (Ways) และมาตรการ/

ปAจจัยท่ีเก่ียวข1อง (Means) 

ขDอจำกัดของการศึกษา 

เนื่องด1วยระยะเวลาในการศึกษามีจำกัดร:วมกับสถานการณMการแพร:ระบายของโคโรนาไวรัส 

๒๐๑๙ จึงอาจทำให1การเก็บข1อมูลปฐมภูมิจากกลุ:มเป9าหมายไม:หลากหลาย รวมทั้งขาดการสัมภาษณMเชิง

ลึกจากผู1บริหารระดับสูงในด1านแนวคิดและทัศนะที่ผู1บริหารมีต:อโครงการและอนาคตขององคMกร ซึ่งจะ

เป>นข1อมูลท่ีมีประโยชนMเป>นอย:างย่ิงต:องานวิจัยฉบับน้ี 

ประโยชน:ที่คาดวKาจะไดDรับ 

ประโยชนMท่ีคาดว:าจะได1รับจากการศึกษาน้ีประกอบไปด1วย 

๑. ได1รับข1อมูลที่เป>นประโยชนMที่เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ9าพลังงานทดแทนแบบไฮบริดระหว:าง

พลังงานแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำกับพลังน้ำ 

๒. ได1วิเคราะหMสภาพแวดล1อมปAจจุบันและออกแบบกลยุทธMในการจัดทำโครงการโรงไฟฟ9าไฮบริด

ระหว:างพลังงานแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำกับพลังน้ำให1แก:การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยเพื่อเพ่ิม

สัดส:วนกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ9าพลังงานทดแทน 

๓. ได1เสนอข1อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรMให1แก:ผู1บริหารองคMการเพื่อสนองต:อแผนและนโยบายของ

กระทรวงพลังงาน 

  



 

๕ 

 

บทที ่ ๒  

สภาวะแวดลfอมทางยุทธศาสตร^และการวิเคราะห^ทางยุทธศาสตร ̂

 การศึกษาสภาวะแวดล1อมปAจจุบันถือเป>นส:วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากเป>นพื้นฐานท่ี

จะนำไปสู:การวิเคราะหMและออกแบบกลยุทธMได1อย:างมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยน้ีจะทำการวิเคราะหM

ครอบคลุมถึงสภาวะแวดล1อมภายนอกโดยใช1กรอบแนวคิด PESTEL analysis และสภาวะแวดล1อมภายใน

ด1วยกรอบแนวคิด McKinsey 7S analysis อีกทั้งใช1เครื่องมือ SWOT analysis เพื่อประเมินสถานการณM

ทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต สุดท1ายนำไปสู:การกำหนดตำแหน:งยุทธศาสตรM

ขององคMกรเพื่อประเมินผลว:าองคMกรควรดำเนินกลยุทธMแบบรูปแบบใดจึงจะบรรลุเป9าหมายที่ตั้งไว1ได1อย:าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล1อมและการวิเคราะหMทางยุทธศาสตรMแสดงได1ตาม

แผนภาพท่ี ๒-๑ 

 
 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒-๑ กระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล1อมและการวิเคราะหMทางยุทธศาสตรM 

PESTEL 

external factor analysis 

SWOT 

positive and negative analysis 

 

 

McKinsey 7S 

internal factor analysis 
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๖ 

สภาวะแวดลDอมภายนอก 

 PESTEL analysis เป>นกรอบแนวคิดที่พิจารณาถึงปAจจัยแวดล1อมภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

และ/หรือองคMการโดยเน1นตรวจสอบมิติทางมหภาค (Macro) ซึ ่งประกอบด1วย 7 มิติ ดังน้ี มิติด1าน

การเมือง (Political) ม ิติด 1านเศรษฐกิจ (Economic) ม ิติด 1านสังคม (Social) ม ิติด 1านเทคโนโลยี 

(Technological) มิติด1านสิ ่งแวดล1อม (Environmental) และมิติด1านกฎหมาย (Legal) ภายใต1การ

ดำเนินงานด1านโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:ง

ประเทศไทยมีประเด็นท่ีเก่ียวข1องดังน้ี 

 
แผนภาพท่ี ๒-๒ กรอบแนวคิด PESTEL analysis (Business-to-you, 2016) 

๑. มิตดิ'านการเมือง 

ปAจจัยภายนอกด1านการเมืองที่มีผลต:อโครงการมักรวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและ

แผนที่มีผลต:อการดำเนินโครงการ ในที่นี้มีแผนนโยบายที่เกี่ยวข1องอยู: ๓ ฉบับ ได1แก: แผนยุทธศาสตรMชาติ 

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซ่ึง

รายละเอียดของแผนนโยบายท้ังสามฉบับอธิบายได1ดังต:อไปน้ี 

๑.๑. แผนยุทธศาสตรBชาติ ๒๐ ปQ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

แผนยุทธศาสตรMชาติ ๒๐ ป{ ถูกจัดทำขึ ้นโดยคณะกรรมการยุทธศาสตรMชาติ เป>น

แผนพัฒนาประเทศระยะยาวอันมุ:งเน1นที่จะสร1างความสมดุลระหว:างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ



 

๗ 

สิ่งแวดล1อม ภายใต1วิสัยทัศนM “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป>นประเทศพัฒนาแล1ว ด1วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนยุทธศาสตรMฉบับน้ีประกอบไปด1วย ๖ ยุทธศาสตรM

ย:อย ประกอบไปด1วย (๑) ยุทธศาสตรMชาติด1านความมั ่นคง (๒) ยุทธศาสตรMชาติด1านการสร1าง

ความสามารถในการแข:งขัน (๓) ยุทธศาสตรMชาติด1านการพัฒนาและเสริมสร1างศักยภาพทรัพยากรมนุษยM 

(๔) ยุทธศาสตรMชาติด1านการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรMชาติด1านการสร1าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป>นมิตรต:อสิ่งแวดล1อม และ (๖) ยุทธศาสตรMชาติด1านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ 

แม1ว:าพลังงานไฟฟ9าจะไม:ได1จัดเป>นยุทธศาสตรMย:อยใด อย:างไรก็ดี ยุทธศาสตรMท่ี

เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ9าคือยุทธศาสตรMที่ ๒ ซึ่งว:าด1วยการสร1างความสามารถในการ

แข:งขันในประเด็นด1านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและประเด็นด1านการพัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสมัยใหม: และยังรวมถึงยุทธศาสตรMท่ี ๕ ซ่ึงว:าด1วยการสร1างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป>นมิตร

ต:อสิ่งแวดล1อมในประเด็นด1านการส:งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ประเด็นด1านการพัฒนาความ

มั่นคงพลังงานของประเทศและส:งเสริมการใช1พลังงานที่เป>นมิตรต:อสิ่งแวดล1อม และประเด็นด1านการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช1พลังงานโดยลดความเข1มข1นของการใช1พลังงาน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห:งชาติ, ๒๕๖๑) 

๑.๒. แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ[าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงคร้ัง

ท่ี ๑ และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของประเทศเป>นแผนแม:บทด1านพลังงานไฟฟ9าของไทยใน

ระยะยาว ๑๕-๒๐ ป{ เพื่อผลิตและจัดหาไฟฟ9าให1เพียงพอต:อความต1องการ รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวน

ประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจได1อย:างมั่งคงและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการจัดสรร

โรงไฟฟ9าภายใต1สมมติฐานความต1องการใช1ไฟฟ9า จึงนับได1ว:าแผนฉบับนี้เป>นจุดเริ่มต1นของการวางแผน

พัฒนาโรงไฟฟ9าในประเทศ การพัฒนาระบบส:งไฟฟ9า และการรับซ้ือไฟฟ9าจากต:างประเทศ  

ปAจจุบัน กระทรวงพลังงานได1ประกาศใช1แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ เป>นแผนฉบับล:าสุด โดยได1ผ:านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนฉบับนี้ให1ความสำคัญกับ ๓ ประเด็นหลักในด1านความมั่นคงทาง

พลังงาน ด1านเศรษฐกิจ และด1านสิ่งแวดล1อม นำไปใช1ควบคู:กับแผนประกอบอย:างแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ที่จะระบุรายละเอียดด1านการจัดสรรโครงการด1าน

พลังงานใหม:โดยเฉพาะ 



 

๘ 

เพื่อให1สอดรับกับเป9าประสงคMของแผน กระทรวงพลังงานได1กำหนดค:าทางสถิติต:างๆ 

ด1านพลังงานไฟฟ9าเพื่อเป>นกรอบเป9าหมายในป{ พ.ศ. ๒๕๘๐ โดยค:าพยากรณMความต1องการใช1ไฟฟ9ารวม

สุทธิ ๓๖๗,๔๕๘ ล1านหน:วย (GWh) ณ ระดับพลังงานไฟฟ9าสูงสุดที ่ ๕๓,๙๙๗ เมกะวัตตM ในกรอบ

ระยะเวลา ๒๐ ป{นี้จะเกิดกำลังการผลิตไฟฟ9าใหม:กว:า ๕๖,๔๓๑ เมกะวัตตM ซึ่งเป>นพลังงานแสงอาทิตยMทุ:น

ลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำจำนวน ๒,๗๒๕ เมกะวัตตM หรือคิดเป>นร1อยละ ๓ ของกำลังการผลิตไฟฟ9า

ท้ังหมด ณ ส้ินป{ พ.ศ. ๒๕๘๐ 

โครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศ

ไทยภายใต1แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ มี

จำนวน ๑๖ โครงการ ดังน้ี 

ป" พ.ศ. พ้ืนท่ีโครงการ จังหวัด กำลังการผลิตไฟฟ?า (เมกะวัตตD) 

๒๕๖๓ เข่ือนสิรินธร อุบลราชธานี ๔๕ 

๒๕๖๖ เข่ือนอุบลรัตน9 ขอนแก<น ๒๔ 

๒๕๖๙ เข่ือนภูมิพล ตาก ๑๕๘ 

๒๕๖๙ เข่ือนศรีนครินทร9 กาญจนบุรี ๑๔๐ 

๒๕๗๐ เข่ือนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี ๕๐ 

๒๕๗๒ เข่ือนศรีนครินทร9 (ส<วนขยายท่ี ๑) กาญจนบุรี ๒๘๐ 

๒๕๗๓ เข่ือนภูมิพล (ส<วนขยายท่ี ๑) ตาก ๓๐๐ 

๒๕๗๔ เข่ือนวชิราลงกรณ (ส<วนขยาย) กาญจนบุรี ๒๕๐ 

๒๕๗๕ เข่ือนศรีนครินทร9 (ส<วนขยายท่ี ๒) กาญจนบุรี ๓๐๐ 

๒๕๗๖ เข่ือนจุฬาภรณ9 ชัยภูมิ ๔๐ 

๒๕๗๖ เข่ือนบางกลาง ยะลา ๗๘ 

๒๕๗๖ เข่ือนภูมิพล (ส<วนขยายท่ี ๒) ตาก ๓๒๐ 

๒๕๗๗ เข่ือนรัชชประภา สุราษฎร9ธานี ๑๔๐ 

๒๕๗๘ เข่ือนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ9 ๓๒๕ 

๒๕๗๙ เข่ือนรัชชประภา (ส<วนขยาย) สุราษฎร9ธานี ๑๐๐ 

๒๕๘๐ เข่ือนสิริกิต์ิ (ส<วนขยาย) อุตรดิตถ9 ๑๗๕ 

ตารางท่ี ๒-๑ โครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำภายใต1แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ๒๕๖๓) 



 

๙ 

 
แผนภาพท่ี ๒-๓ โครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำภายใต1แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ9าของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย, ๒๕๖๒) 

๒. มิตดิ'านเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย ๔.๐ เป>นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต1การนำของคณะ

รัฐบาล พลเอก ประยุทธM จันทรMโอชา บนวิสัยทัศนM “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูป

ประเทศในด1านต:างๆ พร1อมท้ังรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย:างต:อเน่ืองในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุคการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยถูกแบ:งออกเป>น ๔ ระดับตามอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิมจาก 

- ประเทศไทย ๑.๐ อุตสาหกรรมหลักของประเทศคือภาคการเกษตร เช:น พืชไร: พืชสวน ซ่ึง

เป>นอุตสาหกรรมที่มีแรงงานเข1มข1นสูง สามารถคาดการณMและควบคุมการผลิตได1ยาก

เน่ืองจากผลผลิตข้ึนอยู:กับสภาพอากาศ 

- ประเทศไทย ๒.๐ อุตสาหกรรมหลักปรับเปลี่ยนมาเป>นอุตสาหกรรมเบาที่ยังใช1แรงงาน

จำนวนมาก เน1นการใช1ทักษะเฉพาะทาง เช:น เคร่ืองนุ:มห:ม เคร่ืองประดับ 

- ประเทศไทย ๓.๐ ยุคของการพึ ่งพาอุตสาหกรรมหนักท่ีทดแทนจำนวนแรงงานด1วย

เทคโนโลยีใน เช:น ช้ินส:วนทางอิเล็กทรอนิกสM ช้ินส:วนยานยนตM การส:งออกสร1างรายได1ให1กับ

ประเทศเป>นหลัก อย:างไรก็ดี มูลค:าเพิ่มจากอุตสาหกรรมหนักก็ยังไม:มากนัก ซึ่งเศรษฐกิจ

ของไทยกำลังเผชิญอยู:ในระดับน้ี 



 

๑๐ 

กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจให1ประเทศไทยเข1าสู:ยุค ๔.๐ นี้จะทำให1ประเทศหลุดพ1นจากกับ

ดักรายได1ปานกลางและลดปAญหาด1านความเหลื่อมล้ำทางรายได1 ด1วยการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด1วย

นวัตกรรม เปลี่ยนจาก “ทำมากได1น1อย” เป>น “ทำน1อยได1มาก” พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน ต:อ

ยอดอุตสาหกรรมเดิมด1วยเทคโนโลยี สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เปลี่ยนจากการผลิต

สินค1าไปสู:การให1บริการซ่ึงจะสร1างมูลค:าเพ่ิมได1อย:างมีนัยยะสำคัญและย่ังยืน 

อาจกล:าวได1ว:า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข1ามาเป>นส:วนสำคัญในผลิตสินค1าและ

บริการจะทำให1ความต1องการใช1ไฟฟ9าเพิ่มสูงขึ้นอย:างหลีกเลี่ยงไม:ได1 การเตรียมความพร1อมเรื่องโครงสร1าง

พื้นฐานด1านไฟฟ9าและการรองรับการให1บริการจึงเป>นบทบาทหน1าที่สำคัญของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:ง

ประเทศไทย 

๓. มิติด'านสังคม 

มิติด1านสังคมมีความเชื่อมโยงกับมิติด1านเศรษฐกิจ ปAญหาทางสังคมส:งผลต:อสภาพเศรษฐกิจ 

ในอีกทางหนึ่ง สภาพเศรษฐกิจก็เป>นตัวกำหนดรูปแบบของสังคม ในมุมมองด1านพลังงานไฟฟ9าน้ัน 

ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข1องอาจรวมถึงโอกาสในการเข1าถึงพลังงานไฟฟ9า เป>นที่ทราบกันดีว:าปAจจุบัน

ระบบสายส:งไฟฟ9ายังไม:ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย ปฏิเสธไม:ได1ว:าไฟฟ9าเป>นปAจจัยสำคัญในการ

ดำรงชีวิต ดังนั้น ภาครัฐและหน:วยงานรัฐวิสาหกิจจะต1องพิจารณาถึงการเข1าถึงโครงสร1างพื้นฐานด1าน

ไฟฟ9าในพ้ืนท่ีห:างไกล 

อีกประเด็นหนึ่งที่ต1องพิจารณาคือการให1ความสำคัญกับผู1มีส:วนได1ส:วนเสียกับโครงการ/

องคMกร การก:อสร1างและการเดินโรงไฟฟ9ามีแนวโน1มที่จะส:งผลกระทบต:อพื้นที่โดยรอบ เช:น มลพิษทาง

เสียง มลพิษทางอากาศ การคมนาคม สภาพส่ิงแวดล1อมในพ้ืนท่ีใกล1เคียง ดังน้ัน การจัดต้ังโรงไฟฟ9าจะต1อง

เป>นไปตามข1อปฏิบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โรงไฟฟ9าพลังความร1อนที ่มีกำลังการผลิต

กระแสไฟฟ9าตั้งแต: ๑๐ เมกะวัตตMขึ้นไปจะต1องจัดการรายงานการวิเคราะหMผลกระทบต:อสิ่งแวดล1อม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) หรือ รายงานการวิเคราะหMผลกระทบสิ่งแวดล1อมและ

สุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) และนำรายงานเสนอต:อสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต:อไป ขั้นตอนการศึกษา

ผลกระทบนั้นต1องได1รับการมีส:วนร:วมจากภาคประชาชน โดยหน:วยงานจะจัดเวทีการรับฟAงความคิดเห็น

จากมีผู1มีส:วนเก่ียวข1องเพ่ือนำข1อคิดเห็นไปศึกษาการประเมินผลกระทบ การป9องกัน/ลดผลกระทบ รวมถึง

การติดตามและตรวจสอบ 



 

๑๑ 

๔. มิติด'านเทคโนโลย ี

แม1ว:าอัตราการใช1ไฟฟ9าของไทยในปAจจุบันจะลดลงอันเนื ่องมาจากสถานการณMการ

แพร:กระจายของโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหลายธุรกิจต1องลดกำลังการผลิตหรือ

อาจต1องป�ดตัวลง การใช1ไฟฟ9าของประเทศถูกชดเชยจากภาคครัวเรือนเพราะประชาชนอยู:ท่ีท่ีพักอาศัยกัน

มากขึ้น ดังที่ได1กล:าวถึงนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในมิติด1านเศรษฐกิจ จะพบว:านวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาประเทศต1องขับเคลื่อนด1วยพลังงานไฟฟ9า ดังนั้น ความต1องการใช1ไฟฟ9าในระยะยาวจะเพ่ิม

มากข้ึนท้ังในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 

ในมุมมองของการผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานแสงอาทิตยM เทคโนโลยีแผงเซลลMแสงอาทิตยMได1ถูก

พัฒนาอย:างต:อเนื่องควบคู:ไปกับการพัฒนาระบบสำรองการจัดเก็บพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงาน เปล่ียนวัสดุให1ทนต:อการใช1งาน ปรับราคาให1ประชาชนสามารถเข1าถึงได1  

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ9าจากแสงอาทิตยMมีการพัฒนาอย:างต:อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ9า

จาก Solar Photovoltaic (PV) ตลาดของ PV ในป{ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้เติบโตเพิ่มขึ้นเกือบร1อยละ ๕๐ โดยมี

กำลังผลิตติดต้ังอย:างน1อย ๗๕ GWdc (Gilowatts Direct Current) และร1อยละ ๘๕ ของกำลังติดต้ังน้ีอยู:

มากในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุeน อินเดีย และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ อย:างไรก็ดีเมื่อพิจารณา

กำลังติดตั้งสะสมแล1วประเทศจีนยังคงเป>นผู1นำอันดับ ๑ ตามด1วยประเทศเยอรมนี ญี่ปุeน สหรัฐอเมริกา 

และอิตาลี 

ทั้งนี้ตลาด PV ส:วนใหญ:ในหลายพื้นที่ทั่วโลกยังคงเป>นตลาดที่ขับเคลื่อนด1วยนโยบายของรัฐ 

การที่ตลาด PV ขยายเพิ่มขึ้นนี้ก็เนื่องมาจากความสามารถในการแข:งขันของ PV และความต1องการใช1

ไฟฟ9าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มความตระหนักรู1ในเรื่องศักยภาพของ PV ในการลดมลภาวะและการลด

การปล:อยกWาซคารMบอนไดออกไซดM นอกจากนี้ราคาในการผลิตไฟฟ9าจาก PV ในตลาดเกิดใหม:นั้นสามารถ

แข:งขันกับการผลิตไฟฟ9าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได1นอกจากนี้ความต1องการ PV ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให1ระบบผลิต

ไฟฟ9าจาก PV มีราคาที่ลดลง โดยราคาแผง PV ลดลงประมาณร1อยละ ๒๙ จากราคาในป{ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หรือราคาเหลือประมาณ ๐.๔๑ ดอลลารMสหรัฐต:อวัตตM (USD/Watt) สำหรับความสามารถในการผลิต

ไฟฟ9า (Capacity Factor) ของ PV มีความหลากหลายตามสภาพภูมิประเทศซึ ่ง Capacity Factor 

ปAจจุบันมีมากถึงถึงร1อยละ ๒๖ ในประเทศแถบตะวันออกกลาง 

๕. มิตดิ'านสิ่งแวดล'อม 

ข1อกำหนดด1านสิ่งแวดล1อมสะท1อนอยู:ในความตกลงปารีส (Paris agreement) ซึ่งเป>นความ

ตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว:าด1วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 



 

๑๒ 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ความตกลงปารีสเป>นข1อกำหนดระหว:าง

ประเทศที่ให1ประเทศสมาชิกมีส:วนร:วมในการแก1ไขปAญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ประเทศ

ไทยเป>นหน่ีงภาคีท่ีต1องปฏิบัติตามมาตราการการลดการปล:อยกWาซเรือนกระจก 

ในบริบทของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล1อมได1จัดทำแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล1อมในระยะ ๕ ป{ อันเป>นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม

ระดับประเทศ แผนปAจจุบันท่ีประกาศใช1คือแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล1อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ซ่ึง

สอดคล1องกับยุทธศาสตรMชาติที่ ๔ ที่ว:าด1วยการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นด1าน

การสร1างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและการส:งเสริมความ

ร:วมมือกับต:างประเทศ นอกจากนี้ยังให1สัดส:วนพลังงานหมุนเวียนต:อการใช1พลังงานขั้นสุดท1ายเป>นหนึ่งใน

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนด1วย 

๖. มิติด'านกฎหมาย 

แม1ว:าการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยมีสถานะเป>นผู1รักษาความมั่นคงด1านระบบไฟฟ9า

ของประเทศ การก:อสร1างโรงไฟฟ9าและการดำเนินการผลิตไฟฟ9านั้นจะต1องเป>นไปตามแผนยุทธศาสตรM

ชาติ แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ที่จะระบุโควตาการสร1างและกำลังการผลิตของโรงไฟฟ9าภายใต1สมมติฐานเชิงมหภาค ดังนั้น การตัดสินใจ

ขององคMการจึงต1องสอดคล1องกับแผนเท:านั้น นอกจากนี้ การจัดหาเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ9า การวางระบบ

ส:งของ กฟผ. เป>นโครงการขนาดใหญ:ที่กระทบต:อผู1มีส:วนได1ส:วนเสียจำนวนมาก ขั้นตอนการดำเนินงาน

ด1านกฎระเบียบจึงต1องมีความละเอียดมากกว:าโครงการเอกชนอ่ืนๆ 

กฎหมายที่เกี่ยวข1องประกอบไปด1วยพระราชบัญญัติจำนวน ๑๖ ฉบับ ซึ่งเป>นข1อกำหนดของ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ9า รวมถึงบทบาทหน1าท่ีและรูปแบบการดำเนินงานของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:ง

ประเทศไทย รายช่ือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข1องท้ังหมดแสดงในตารางท่ี ๒-๒ 

  



 

๑๓ 

ประเด็น กฎหมายท่ีเก่ียวข=อง รายละเอียด 

การประกอบกิจการ

พลังงาน 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

กฎหมายว = าด ? วยการประกอบก ิจการ

พลังงาน 

ก า ร ก = อ ส ร ? า ง

โรงไฟฟDา 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายว=าด?วยการควบคุมการก=อสร?าง

อาคารและกฎหมายว=าด?านการควบคุมการ

ก=อสร?างในเขตเพลิงไหม? 

การผลิตไฟฟDา พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายว=าด?วยโรงงาน 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายว=าด?วยวัตถุมีพิษ 

การส=งไฟฟDา พระราชบัญญัติการไฟฟDาฝQายผลิตแห=งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

กฎหมายว=าด?วยการจัดตั ้งการไฟฟDาฝQาย

ผลิตแห=งประเทศไทย 

การจัดหาเชื้อเพลิง พระราชบัญญัติแร= พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายว=าด?วยแร=และกฎหมายว=าด?วย

พิกัดอัตราค=าภาคหลวงแร= 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายว =าด ?วยการเก ็บร ักษาน ้ำมัน

เชื้อเพลิง 

ด?านสิ่งแวดล?อม พระราชบ ัญญ ัต ิส = ง เสร ิมและร ักษาค ุณภาพ

สิ่งแวดล?อมแห=งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

กฎหมายว=าด ?วยการส=งเสร ิมและร ักษา

คุณภาพสิ่งแวดล?อมแห=งชาต ิ

พระราชบ ัญญ ัต ิส = ง เสร ิมและร ักษาค ุณภาพ

สิ่งแวดล?อมแห=งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กฎหมายว=าด ?วยการส=งเสร ิมและร ักษา

คุณภาพสิ่งแวดล?อมแห=งชาติ 

ด ? า น บ ั ญ ช ี แ ล ะ

การเงิน 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กฎหมายว=าด?วยวิธีการงบประมาณ 

ด ? านการควบคุ ม

ภายใน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว=าด?วยการ

ตรวจเงินแผ=นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว=าด?วยการ

ตรวจเงินแผ=นดิน 

ด ? า น ท ร ั พ ย า ก ร

บุคคล 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธc พ.ศ. 

๒๕๔๓ 

กฎหมายว =าด ?วยพน ักงานร ัฐว ิสาหกิจ

สัมพันธc 

พระราชบ ัญญ ัต ิค ุณสมบ ัต ิมาตรฐานส ําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ ๒๕๑๘ 

กฎหมายว=าด?วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ด?านความปลอดภัย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล?อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กฎหมายว=าด?วยความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล?อมในการทำงาน 

ด?านจัดซื้อจัดจ?าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ?างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กฎหมายว=าด?วยการจัดซื้อจัดจ?างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

ตารางท่ี ๒-๒ กฎหมายท่ีเก่ียวข1อง 



 

๑๔ 

สภาวะแวดลDอมภายใน 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย (กฟผ.) เป>นหนึ่งในผู1นำด1านพลังงานไฟฟ9าของประเทศที่จัด

ขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ กฟผ. เป>นหน:วยงานรัฐวิสาหกิจ

ภายใต1การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานที่ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให1ได1มา และส:งจำหน:าย

พลังงานไฟฟ9าให1แก:การไฟฟ9านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ9าส:วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค1าตรง และประเทศ

เพื่อนบ1าน ได1แก: มาเลเซีย กัมพูชา และ ลาว เนื่องจากโครงสร1างกิจการไฟฟ9าของประเทศไทยเป>นแบบ 

Enhanced single buyer จึงทำให1 กฟผ. เป>นผู1ซ้ือไฟฟ9าภายในประเทศเพียงรายเดียว 

ปAจจุบัน กฟผ. มีกำลังการผลิตกว:า ๑๕,๔๒๔.๘๓ เมกะวัตตM จากโรงไฟฟ9าขององคMการกว:า ๕๐ 

แห:งทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งคิดเป>นร1อยละ ๓๔ ของกำลังการผลิตรวมทั้งระบบของประเทศ และจะลดลงเหลือ

เพียงร1อยละ ๒๔ ในป{ พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ด1านสัดส:วนการใช1เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ9าในระบบ กฟผ. นั้นประกอบไปด1วย

กWาซธรรมชาติถึงร1อยละ ๖๑.๒๐ ถ:านหินร1อยละ ๒๒.๖๗ พลังงานหมุนเวียนร1อยละ ๑๔.๗๓ น้ำมันและ

อ่ืนๆ ร1อยละ ๑.๔ 

 
แผนภาพท่ี ๒-๔ กรอบแนวคิด McKinsey 7S (McKinsey & Company, 2008) 



 

๑๕ 

เพื่อศึกษาปAจจัยภายในของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย ผู1วิจัยเลือกใช1กรอบแนวคิด 

McKinsey 7S ซึ่งสามารถใช1ในการตรวจสอบสภาวะแวดล1อมที่เกี่ยวข1องกับองคMการกว:า ๗ องคMประกอบ 

ดังนี ้ กลยุทธM (Strategy) รูปแบบ (Style) ทักษะ (Skill) ระบบ (System) โครงสร1าง (Structure) 

บุคลากร (Staff) และค:านิยมร:วม (Shared value) 

๑. กลยุทธI 

กลยุทธMเป>นแผนการตอบสนองต:อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล1อมภายในและภายนอก

ท่ีองคMการจำเป>นต1องกำหนดไว1เพื่อให1องคMการสามารถดำเนินงานให1บรรลุวัตถุประสงคMและเป9าหมายที่ต้ัง

ไว1 กฟผ. ตั้งวิสัยทัศนM (Vision) ไว1ว:า “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ9าเพื่อชีวิตที่ดีกว:า” รวมถึงกำหนดพันธกิจ 

(Mission) ให1 “เป>นองคMการหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด1านพลังงานไฟฟ9าและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข:งขันของประเทศด1วยนวัตกรรมเพ่ือความสุขของคนไทย” 

นอกจากน้ี กฟผ. ยังได1กำหนดค:านิยมและวัฒนธรรมองคMการเพื่อเป>นแนวทางให1พนักงาน

เข1าใจและสามารถปฏิบัติตนให1สอดคล1องตามคือคำว:า “SPEED” โดยมีความหมายว:า 

S Synergy    รวมพลังประสาน 

P Proactive Approach   รุกงานก1าวไกล 

E Empathy    ใส:ใจสร1างมิตร 

E Entrepreneurship   คิดแบบผู1ประกอบการ 

D Digitalization    ขับเคล่ือนงานด1วยดิจิทัล 

๒. ระบบ 

กฟผ. เป>นองคMการขนาดใหญ: มีหน:วยงานรองรับภารกิจที่แตกต:างกัน การทำงานจะเป>น

แบ:งตามความเชี ่ยวชาญเฉพาะด1านในหน:วยงาน มีลักษณะการบริหารงานแบบผสมทั้งแนวตั้งและ

แนวนอน (Vertical-Horizontal operation) ในขณะท่ีโครงสร 1างองค Mการตามแนวดิ ่ง (Vertical 

structure) ทำให1มีลำดับการบังคับบัญชายาว การสั่งการล:าช1า มีลำดับชั้นและขั้นตอนตามวิธีการปฏิบัติ  

ซึ ่งเป>นปAญหาส:วนใหญ:ของสายบังคับบัญชาของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ องคMการพยายาม

ปรับเปล่ียนการจัดและหน:วยงานให1สอดคล1องและกระชับตามห:วงโซ:คุณค:า (Value chain) ท่ีวางไว1 

๓. รูปแบบ 

ผู1บริหารมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารจากเดิมท่ีได1เคยปฏิบัติ โดยเพ่ิมช:องทางและรับ

ฟAงความคิดเห็น เพื่อถ:ายทอด วิธีคิด ค:านิยม พันธกิจ ขององคMการ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมผู1ปฏิบัติงานรุ:น



 

๑๖ 

ใหม:ให1เข1าถึงผู 1บริหารมากยิ ่งขึ ้น ลักษณะการทำงานหลักยังคงเป>นรูปแบบบนลงล:าง (Top-down 

approach) เช:นเดิม ยังคงมีการทำงานแบบแยกส:วนหรือไซโล (Silo) 

๔. โครงสร'าง 

โครงสร1างการบริหารงานของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยประกอบด1วยผู1ว:าการการ

ไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย พร1อมด1วยรองผู1ว:าการจาก ๘ สายงานหลัก ดังน้ี  

(๑) รองผู1ว:าการบริหาร (รวห.) 

(๒) รองผู1ว:าการยุทธศาสตรM (รวย.) 

(๓) รองผู1ว:าการการเงินและบัญชี (รวบ.) 

(๔) รองผู1ว:าการผลิตไฟฟ9า (รวพ.) 

(๕) รองผู1ว:าการเช้ือเพลิง (รวช.) 

(๖) รองผู1ว:าการระบบส:ง (รวส.) 

(๗) รองผู1ว:าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง (รวธ.) 

(๘) รองผู1ว:าการพัฒนาโรงไฟฟ9าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) 

๕. บุคลากร 

ปAจจุบัน กฟผ. มีผู 1ปฏิบัติงานกว:า ๑๗,๕๗๖ คนที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ: รวมถึง

โรงไฟฟ9าและเขื่อนต:างๆ ที่กระจายอยู:ทั ่วทุกภูมิภาค แบ:งเป>นสายงานบริหารและสนับสนุนจำนวน 

๔,๐๑๕ คนและสายงานหลักจำนวน ๑๓,๕๖๑ คน บุคลากรของ กฟผ. มีช:วงอายุที่หลากหลาย แต:ส:วน

ใหญ:เป>นกลุ:ม Baby boomer และ Generation X ที่มีอายุ ๔๐ ป{ขึ้นไป ซึ่งจะมีลักษณะและพฤติกรรม

เฉพาะคือความจงรักภักดีต:อองคMการ ความเคร:งครัดในระเบียบและขั ้นตอน และการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีขององคMการ ซ่ึงแตกต:างจากกลุ:มผู1ปฏิบัติงานในช:วงอายุต่ำกว:า ๔๐ ป{ หรือ 

Generation Y ที่สามารถปรับตัวในสถานการณMต:างๆ ได1 ชอบความท1าทาย มีความคิดนอกกรอบ และมี

ความเป>นตัวของตัวเองสูง 

๖. ทักษะ 

ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรมีศักยภาพสูงมากเพียงพอต:อภารกิจท่ีได1รับมอบหมาย

ในแต:ละหน:วยงาน แต:ยังขาดความเชื่อมโยงไปสู:ทักษะอื่นๆ ที่จะนำพาองคMการให1เติบโตหรือมีรายได1

เพิ่มขึ้น เช:น ความคิดเชิงธุรกิจ เนื่องจากลักษณะงานที่ถูกฝ±กมา ประกอบกับลักษณะหน:วยงานเป>น

รูปแบบเฉพาะทางด1าน จะมีผลสำคัญในการปรับเปล่ียนองคMการ งานท่ีมีทักษะสูงขาดความต:อเน่ืองในการ

พัฒนาคนข้ึนมาทำงานแทน 



 

๑๗ 

๗. คOานิยมรOวม 

องคMประกอบทั้ง ๖ ด1านที่กล:าวมาข1างต1นนำมาสู:การสร1างค:านิยมร:วมขององคMการ กฟผ. 

ภายใต1การบริหารงานของผู1ว:าการท:านปAจจุบัน มุ:งเน1นรูปแบบการทำงานแบบ “ยืดหยุ:น ทันการณM 

ประสานประโยชนM” โดยใช1การสื่อสารว:า “EGAT FOR ALL” มีความหมายว:า กฟผ. เป>นของทุกคน เพ่ือ

ทุกคน โดยทุกคนในที่นี้ไม:เพียงแต:หมายถึงผู1ปฏิบัติงานเท:านั้น แต:คือคนไทยทุกคน ดังนั้นจึงกล:าวได1ว:า

องคMการจะดำเนินงานตามวิสัยทัศนMและพันธกิจเพ่ือให1ได1มาซ่ึงความสุขของคนไทย 

การวิเคราะห:สถานการณ:ดDวยเครื่องมือ SWOT analysis 

โรงไฟฟ9าแบบไฮบริดโดยใช1พลังน้ำร:วมกับพลังงานแสงอาทิตยMทุ:นลอยน้ำ (Hydro - Floating 

Solar Hybrid) คือระบบการผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานหมุนเวียนทั้งสองแบบ ได1แก: พลังน้ำและพลังงาน

แสงอาทิตยM ที่จะช:วยสร1างเสถียรภาพและเพิ่มความยืดหยุ:นในการผลิตไฟฟ9าได1 เดิมที่โรงไฟฟ9าพลังงาน

แสงอาทิตยMต1องเผชิญกับข1อจำกัดในการผลิตกระแสไฟฟ9าเนื่องจากต1องขึ้นอยู:กับสภาพอากาศ ทำให1ไม:

สามารถผลิตไฟฟ9าได1ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากผสมผสานกับข1อได1เปรียบของโรงไฟฟ9าพลังงานน้ำที่มี

ศักยภาพในการจ:ายไฟฟ9าได1รวดเร็วเข1ามาทำงานร:วมกัน การผลิตไฟฟ9าร:วมระหว:างพลังน้ำและพลังงาน

แสงอาทิตยMจึงเป>นทางออกที่ก1าวข1ามข1อจำกัดนี้ จากการศึกษาของเขื่อนต1นแบบ ณ ประเทศโปรตุเกส 

พบว:าประสิทธิภาพของแผงเซลลMแสงอาทิตยMเพิ่มขึ้นกว:าร1อยละ ๔-๑๐ เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ9าจาก

พลังงานแสงอาทิตยMแบบติดตั้งบนดิน เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจากการอยู:ใกล1ผิวน้ำ ส:งผลให1สามารถ

ผลิตพลังงานไฟฟ9าได1มากข้ึนอีกด1วย 

การผลิตกระแสไฟฟ9าจากโรงไฟฟ9าแบบไฮบริดนี้สามารถทำงานได1หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู:กับ

ปริมาณน้ำท่ีสามารถปล:อยได1 ความเข1มขนของแสงอาทิตยMในแต:ละช:วงเวลา และความต1องการใช1ไฟฟ9าใน

แต:ละช:วงเวลา ทำให1การจ:ายไฟฟ9าปรับเปล่ียนได1ตามตามสถานการณM ดังน้ี 

- กรณีที่มีแสงแดดเพียงพอ ผู1ผลิตสามารถใช1แสงแดดในการผลิตไฟฟ9าได1เต็มรูปแบบและ

เก็บน้ำไว1สำหรับใช1ผลิตไฟฟ9าเสริมในช:วงกลางคืนซ่ึงมีความต1องการไฟฟ9าสูง 

- กรณีที่มีแสงแดดน=อย ผู1ผลิตสามารถใช1โรงไฟฟ9าพลังน้ำขึ้นมาเสริมกำลังการผลิตเพื่อให1

สามารถจ:ายไฟฟ9าได1เพียงพอต:อความต1องการใช1ไฟฟ9า 

- กรณีท่ีไม'มีแสงแดดเลย ผู1ผลิตเดินเคร่ืองโรงไฟฟ9าพลังน้ำเพียงอย:างเดียว 



 

๑๘ 

 
แผนภาพท่ี ๒-๕ ความยืดหยุ:นของการผลิตกระแสไฟฟ9าจากโรงไฟฟ9าแบบไฮบริด  

(การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย, ๒๕๖๒) 

ความยืดหยุ:นน้ีทำให1การผสมผสานโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMและโรงไฟฟ9าพลังน้ำสามารถ

ตอบโจทยMท้ังด1านความม่ันคงทางพลังงานไฟฟ9าและการดูแลส่ิงแวดล1อมอย:างย่ังยืนได1อย:างลงตัว 

โรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำจากเขื่อนแห:งแรกของโลก

ตั้งอยู:บนพื้นที่ของเขื่อน Alto Rabagao ณ เมือง Montalegre ตอนเหนือของประเทศโปรตุเกส ซึ่งมี

กำลังการผลิต ๒๒๐ กิโลวัตตM โรงไฟฟ9าแห:งนี้ได1เป>นต1นแบบให1กับหลายประเทศทั่วโลก รวมท้ังประเทศ

ไทย ปAจจุบัน กฟผ. ได1ดำเนินโครงการโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำ 

ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีแผงเซลลMแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำมีกำลังการผลิต ๔๕ เมกะวัตตM  

โดยแผงเซลลMที่นำมาใช1เป>นชนิดดับเบิลกลาส (Double glass) ซ่ึงทนต:อความชื้นได1ดี และติดตั้งทุ:นลอย

น้ำด1วยวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ที่เป>นมิตรต:อสิ่งแวดล1อม ออกแบบให1วางแผงเซลลM

แบบไม:ขนานกับพื้นผิวระดับน้ำ ทำให1อากาศและแสงอาทิตยMสามารถผ:านไปยังส่ิงมีชีวิตใต1น้ำได1 แผงเซลลM

ชุดแรกได1ดำเนินการติดตั้งไปกว:าร1อยละ ๘๐ และคาดการณMว:าจะสามารถจ:ายไฟฟ9าเข1าระบบเชิงพาณิชยM 

(Commercial Operation Date: COD) ได1ในช:วงกลางป{ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการให1

เป>นแหล:งท:องเที่ยวและแหล:งการเรียนรู1ประจำจังหวัดเพื่อกระตุ1นเศรษฐกิจให1แก:ชาวอุบลราชธานีอีกด1วย  

นับเป>นโครงการนำร:องของ กฟผ. ที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่เขื่อนต:างๆ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิต

ไฟฟ9าของประเทศ 



 

๑๙ 

 
แผนภาพท่ี ๒-๖ โรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำ 

ท่ีเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (๑) (การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย, ๒๕๖๔) 

 
แผนภาพท่ี ๒-๗ โรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMบนทุ:นลอยน้ำร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังน้ำ 

ท่ีเข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (๒) (การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย, ๒๕๖๔) 

หลังจากที่ได1ศึกษาสภาวะแวดล1อมภายนอก รวมถึงรวบรวมข1อมูลที่เกี่ยวข1องของการไฟฟ9าฝeาย

ผลิตแห:งประเทศไทย ผู1จัดทำจะนำข1อมูลเหล:านี้มาวิเคราะหMด1วยเครื่องมือ SWOT analysis ที่ประกอบ



 

๒๐ 

ไปด1วย จุดแข็ง (Strength) จุดอ:อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งจะ

พิจารณาปAจจัยภายในและปAจจัยภายนอก อีกทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ นำไปสู:การ

กำหนดกลยุทธMเชิงยุทธศาสตรMให1โครงการสามารถดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงคMที่ตั้งไว1ได1อย:างมี

ประสิทธิภาพ 

 
แผนภาพท่ี ๒-๘ เคร่ืองมือการวิเคราะหM SWOT (McPeak, 2015) 

๑. จุดแข็ง 

ปAจจัยภายในท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต:อโครงการมี ๓ ประเด็น ดังน้ี 

๑.๑. องคBการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ[าจากพลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นด1าน

สิ่งแวดล1อม จึงมุ:งมั่นที่จะลดการปล:อยกWาซเรือนกระจกออกสู:ชั้นบรรยากาศ ในบทบาทของผู1ผลิตไฟฟ9า

รายใหญ:ของประเทศ กฟผ. มีเป9าหมายที่จะเปลี่ยนจากการใช1เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป>นเชื้อเพลิงทางเลือก

อื่นๆ ท่ีเป>นมิตรต:อสิ่งแวดล1อม รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข1ามาเป>นกระบวนการหลักในการทำงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 



 

๒๑ 

๑.๒. โครงการใช=พื้นท่ีและโครงสร=างพื้นฐานซึ่งเปfนสินทรัพยBเดิมขององคBการให=เกิด

ประโยชนBสูงสุด 

ระบบการผลิตไฟฟ9าแบบไฮบริดนี้เป>นการต:อยอดโครงการในพื้นท่ีผิวน้ำบนเขื่อนซ่ึง

เป>นพื้นที่ว:างไม:ได1มีการใช1งานอยู:แล1ว การเพิ่มกำลังการผลิตใหม:ในสถานที่เดิมจะไม:สร1างปAญหาเรื่องพื้นท่ี

ในด1านสังคมและสิ่งแวดล1อม นอกจากนี้ ผู1จัดทำโครงการสามารถใช1ทรัพยากรของโรงไฟฟ9าพลังน้ำที่มีอยู:

ได1โดยไม:ต1องสร1างและลงทุนใหม: เช:น หม1อแปลง สายส:ง สถานีไฟฟ9าแรงสูง รวมถึงบุคลากร เดิมท่ี

โรงไฟฟ9าพลังน้ำมีช:วงเวลาในการเดินเครื่องค:อนข1างสั้น อัตราการใช1งานต่ำ ประกอบกับการลงทุนใน

พลังงานทดแทนมักมีต1นทุนสูง การนำพลังงานแสงอาทิตยMและพลังน้ำมาใช1ประโยชนMร:วมกันจะทำให1เกิด

ความคุ1มค:าทางเศรษฐศาสตรMเป>นอย:างมาก 

๑.๓. บุคลากรมีความเช่ียวชาญด=านพลังงานไฟฟ[า 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยเป>นองคMกรขนาดใหญ:ที ่มีบุคลากรที ่มีความ

เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรมไฟฟ9าโดยเฉพาะทั้งด1านเทคนิคและด1านการบริหารงาน ในหนึ่งโครงการ

โรงไฟฟ9าต1องอาศัยความร:วมมือจากผู1เชี่ยวชาญหลายสายงาน อาทิ การจัดหาเชื้อเพลิง การก:อสร1าง

โรงไฟฟ9า การวางระบบส:งไฟฟ9า ในบริบทของโครงการโรงไฟฟ9าไฮบริดนี้อยู:ภายใต1ความรับผิดชอบของ

ฝeายพัฒนาโรงไฟฟ9าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน สายงานพัฒนาโรงไฟฟ9าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) 

ท่ีได1ดำเนินโครงการ ณ เข่ือนสิรินธร อันเป>นต1นแบบให1แก:เข่ือนอ่ืนๆ 

๒. จุดอOอน 

ปAจจัยภายในท่ีมีผลกระทบเชิงลบต:อโครงการมี ๑ ประเด็น ดังน้ี 

๒.๑. องคBการมีกระบวนการทำงานท่ีเปfนลำดับชัดเจน 

กฟผ. นับว:าเป>นหน:วยงานหนึ่งของรัฐ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมในองคMการจะต1อง

เป>นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว1 รวมถึงลำดับขั ้นตอนจากพิจารณาอนุมัติที ่ต1องผ:านหลาย

หน:วยงานทั้งภายในและภายนอกองคMการ จึงอาจทำให1องคMการต1องใช1เวลาด1านกระบวนการดำเนินงานท่ี

ล1าช1ากว:าบริษัทเอกชนโดยเปรียบเทียบ 

๓. โอกาส  

ปAจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต:อโครงการมี ๒ ประเด็น ดังน้ี 

๓.๑. ภาครัฐเห็นความสำคัญของปgญหาด=านส่ิงแวดล=อมจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ[า 

ภาคร ัฐกำหนดนโยบายด1านสิ ่งแวดล1อมเพื ่อสนับสนุนให1ภาคคร ัวเร ือนและ

ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให1เป>นมิตรต:อสิ่งแวดล1อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประกาศเป9าหมายด1าน



 

๒๒ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมต:างๆ และผลักดันพลังงานสีเขียวไว1ในแผนแม:บทของอุตสาหกรรม

พลังงานไฟฟ9า ได1แก: แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก 

๓.๒. องคBการได=รับโควตาในการจัดทำโครงการ 

ดังที่กล:าวไว1ในสภาวะแวดล1อมภายนอกว:าการจัดสร1างและดำเนินกิจการโรงไฟฟ9าของ

หน:วยงานต1องเป>นไปตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ และ/หรือ แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข1อง 

กฟผ. ได1รับโควตาในการจัดทำโครงการผลิตไฟฟ9าพลังน้ำร:วมกับพลังงานแสงอาทิตยMในพื้นที่เขื่อนของ 

กฟผ. อย:างชัดเจน มีขอบเขตด1านระยะเวลา สถานท่ี และกำลังการผลิต ท่ีองคMการต1องปฏิบัติตาม 

๔. อุปสรรค 

ปAจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบเชิงลบต:อโครงการมี ๒ ประเด็น ดังน้ี 

๔.๑. สถานการณBการแพร'ระบาดของโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ อาจชะลอกรอบการดำเนินงาน

เดิมท่ีกำหนดไว= 

โลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดเข1าสู:ป{ที่ ๒ แม1ว:าวัคซีนจะถูกกระจายไปยังพื้นที่ต:างๆ แต:

ก็ยังไม:เพียงพอต:อความต1องการของประชากรโลก สถานการณMในประเทศไทยถือว:าไม:รุนแรงมากเม่ือ

เทียบกับประเทศอื่น อย:างไรก็ดี ก็ยังไม:สามารถควบคุมจำนวนผู1ติดเชื้อได1ดีเท:าที่ควร ปAจจุบันรูปแบบการ

ใช1ชีวิตเปลี่ยนไปอย:างสิ้นเชิง ภาครัฐสนับสนุนการทำงานจากที่บ1าน (Work from home) เพื่อลดความ

เส่ียงในการแพร:กระจายเช้ือ ซ่ึงข1อจำกัดด1านการทำงานน้ีอาจทำให1การประสานงานเป>นไปอย:างไม:ราบร่ืน 

ส:งผลให1การดำเนินงานล1าช1ากว:ากำหนดเดิม 

๔.๒. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย'างรุนแรงอาจสร=างความเสียหายต'ออุปกรณB 

เนื่องด1วยอุปกรณMแผงเซลลMแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอยน้ำจะต1องติดตั้งไว1บนผิวน้ำในแอ:ง

น้ำของเขื ่อน ความคงที ่ของระดับน้ำจึงเป>นประเด็นสำคัญที ่ต1องพิจารณา หากเกิดสภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงที่ทำให1คลื่นน้ำสั่นสะเทือนอย:างรุนแรง อาทิ พายุ ลมมรสุม ฝนฟ9าคะนอง ก็อาจสร1างความ

เสียหายต:อแผงเซลลMได1 

การประเมินตำแหนKงทางยุทธศาสตร:ขององค:กร 

ผู1วิจัยสร1างแบบประเมินเพื่อค1นหาตำแหน:งทางยุทธศาสตรM (Strategic positioning) ขององคMกร

โดยเก็บข1อมูลจากกลุ:มตัวอย:างในการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปด1วย ผู1บริหาร ๒ ท:าน

และผู1ปฏิบัติงาน ๔ ท:าน ลำดับแรกกลุ:มตัวอย:างจะต1องให1น้ำหนักปAจจัยสภาพแวดล1อมภายในที่มีผลต:อ



 

๒๓ 

โครงการทั้ง ๗ ประการ รวมทุกองคMประกอบ ๑๐๐ คะแนน และให1น้ำหนักปAจจัยสภาพแวดล1อมภายนอก

ที่มีผลต:อโครงการทั้ง ๖ ประการ รวมทุกองคMประกอบ ๑๐๐ คะแนน คำตอบค:าน้ำหนักคะแนนจากกลุ:ม

ตัวอย:างจะถูกนำมาเฉลี่ยเป>นน้ำหนักเฉลี่ยของปAจจัยแต:ละประการ จากนั้นกลุ:มตัวอย:างต1องระบุว:าโดย

ภาพรวม ปAจจัยนั้นๆ มีผลกระทบเชิงบวกหรือสร1างผลกระทบเชิงลบต:อโครงการ ผลจากการประเมิน

ตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกรแสดงในตารางท่ี ๒-๓ และ ๒-๔ 

จากผลคะแนนถ:วงน้ำหนักจากผู1ตอบแบบประเมินทั้ง ๖ ท:านจะถูกนำมาสร1างแผนภาพ SWOT 

ท่ีระบุตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกรได1ดังแผนภาพท่ี ๒-๕ โดยสรุปพบว:า ในภาพรวม สถานภาพของ

องคMกรมีจุดแข็งมากกว:าจุดอ:อน (จุดแข็งมีคะแนนเท:ากับ ๖๑.๖๙ คะแนนและจุดอ:อนมีคะแนนเท:ากับ 

๓๘.๓๑ คะแนน) อีกทั้งยังเผชิญกับโอกาสมากกว:าอุปสรรคอย:างมีนัยยะสำคัญ (โอกาสมีคะแนนเท:ากับ 

๘๘.๐๖ คะแนนและอุปสรรคมีคะแนนเท:ากับ ๑๑.๙๔ คะแนน) กล:าวได1ว:าปAจจุบันองคMกรมีความ

ได1เปรียบท้ังความสามารถภายในองคMกรและแวดล1อมภายนอกองคMกร ดังน้ัน ตำแหน:งทางยุทธศาสตรMของ

องคMกรนปAจจุบันเป>นยุทธศาสตรMเชิงรุกเป>นหลัก 

 
แผนภาพท่ี ๒-๙  ตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกร 



 

๒๔ 

องคBประกอบพิจารณา น้ำหนักเฉล่ีย 
จำนวนทัศนะ (คน) คะแนนถ'วงน้ำหนัก1 

ทิศทางบวก ทิศทางลบ โอกาส อุปสรรค 

ด1านการเมือง ๒๗.๕๐ ๖ ๐ ๒๗.๕๐ ๐.๐๐ 

ด1านเศรษฐกิจ ๘.๓๓ ๓ ๓ ๔.๑๗ ๔.๑๗ 

ด1านสังคม ๑๓.๓๓ ๕ ๑ ๑๑.๑๑ ๒.๒๒ 
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๒๕ 

 

บทที ่ ๓  

ยุทธศาสตร^ขององค^กร 

หลังจากการทบทวนสถานการณMปAจจุบันของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ9าของประเทศไทย รวมถึง

บริบทและบทบาทหน1าท่ีของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยไปในบทที่ ๒ แล1วนั้น ในบทนี้จะกล:าวถึง

การกำหนดแผนองคMการ (Ends) กลยุทธMในการดำเนินการ (Ways) และมาตรการ/ปAจจัยที่เกี ่ยวข1อง 

(Means) ที่จะตอบสนองต:อแผนแม:บทด1านพลังงานของไทยฉบับปAจจุบันด1วยการดำเนินงานของ กฟผ. 

ภายใต1แผนส:งเสริมการเพ่ิมสัดส:วนพลังงานทดแทนจากแผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMลอยน้ำในระยะ ๓ ป{ 

(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

แผนองค:การ (Ends) 

กฟผ. กำหนดวิสัยทัศนMไว1ว:า “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ9าเพื่อชีวิตที่ดีกว:า” และกำหนดพันธกิจของ

องคMกรไว1ว:า “เป>นองคMการหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด1านพลังงานไฟฟ9าและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข:งขันของประเทศด1วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย” แผนภาพที่ ๓-๑ แสดงถึงแผนวิสาหกิจ กฟผ. 

ป{ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (ฉบับทบทวน ป{ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) อันเป>นไปตามนโยบายภาครัฐ ได1แก: แผน

ยุทธศาสตรMชาติ แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศ และนโยบายรัฐมนตรีว:าการกระทรวง

พลังงาน ประกอบไปด1วยวัตถุประสงคMเชิงยุทธศาสตรM (Strategic Objectives: SO) ต:างๆ ดังน้ี 

E: Energy solutions for a better life ท่ีมีเป9าประสงคMคือการจัดหาโซลูช่ันด1านพลังงานเพ่ือ

ความม่ันคงและการสร1างนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตขององคMกร  

G: Green innovation for sustainability ที ่มีเป9าประสงคMคือการสร1างสรรคMนวัตกรรมสี

เขียวสู:เศรษฐกิจรูปแบบใหม:เพ่ือการเติบโตอย:างย่ังยืน  

A: Agile EGAT to the next chapter ท่ีมีเป9าประสงคMคือการสร1างความคล1องตัวให1กับ กฟผ. 

ในการขับเคล่ือนสู:บทใหม:  

T: Trust and pride by delivering values to regional people ที่มีเป9าประสงคMคือการ

เป>นองคMการท่ีสังคมไว1วางใจและความภาคภูมิใจของชาติด1วยการเป>นผู1นำด1านพลังงานในระดับภูมิภาค 

 



 

๒๖ 

 
แผนภาพท่ี ๓-๑ แผนวิสาหกิจ กฟผ. ป{ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (ฉบับทบทวน ป{ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) 

กลยุทธ:ในการดำเนินการ (Ways) 

จากการวิเคราะหMปAจจัยทางยุทธศาสตรMด1วยเครื่องมือ SWOT analysis จะเห็นได1ถึงสถานการณM

อันเป>นจุดแข็ง จุดอ:อน โอกาส และอุปสรรค ผู1วิจัยนำ TOWS matrix มาใช1เป>นเคร่ืองมือในการกำหนด

กลยุทธMเพื่อตอบสนองต:อสภาพแวดล1อมภายในและภายนอก ซึ่งประกอบไปด1วยกลยุทธM ๔ ประเภทหลัก 

ได1แก:  

กลยุทธBเชิงรุก   จับคู:ระหว:างจุดแข็งและโอกาส  

ใช1จุดแข็งร:วมกับโอกาสเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข:งขัน  

กลยุทธBเชิงแก=ไข  จับคู:ระหว:างจุดอ:อนและโอกาส  

ใช1ประโยชนMจากโอกาสในการลด/แก1ไขจุดอ:อน 

กลยุทธBเชิงป[องกัน  จับคู:ระหว:างจุดแข็งและอุปสรรค 

ใช1จุดแข็งท่ีมีอยู:เพ่ือรับมือกับอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 

กลยุทธBเชิงรับ   จับคู:ระหว:างจุดอ:อนและอุปสรรค  

แก1ไขจุดอ:อนและเล่ียงอุปสรรค กลยุทธMต:างๆ 

ภายใต1แผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจากแผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMแบบทุ:น

ลอยน้ำ มีดังน้ี 

 



 

๒๗ 

 

ประเด็นท่ี ๑ กลยุทธBเชิงรุก (SO) 

จากโอกาสที่ภาครัฐเห็นความสำคัญของปAญหาด1านสิ่งแวดล1อมจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ9า 

นำมาสู:การกำหนดนโยบายด1านพลังงานและสิ่งแวดล1อม ร:วมกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดที่องคMกร

กำหนดให1เป>นหนึ่งเป9าหมายเชิงกลยุทธMที่จะต1องทำให1สำเร็จ ผู1วิจัยเล็งเห็นถึงแนวทางพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ9าพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตยMภายใต1โควตาการผลิตไฟฟ9าที่หน:วยงานได1รับ ณ พื้นที่เขื่อน

ของ กฟผ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ9าให1ตอบสนองต:อความต1องการของครัวเรือน นอกจากน้ี

ยังช:วยลดการปล:อยมลพิษจากการผลิตไฟฟ9าได1อย:างมีนัยยะสำคัญเน่ืองจากเป>นการใช1ประโยชนMจากพ้ืนท่ี

เดิม ไม:มีการบุกรุกพ้ืนท่ีใหม:เพ่ิมเติม รวมท้ัง ไม:เกิดการปล:อยมลภาวะระหว:างกระบวนการผลิต 

ประเด็นท่ี ๒ กลยุทธBเชิงแก=ไข (WO) 

เพื่อให1บรรลุเป9าหมายและดำเนินภารกิจให1สำเร็จลุล:วงไปได1ด1วยดี การพัฒนาส:งเสริมทรัพยากร

สำคัญขององคMกรจะช:วยลดข1อจำกัดและเพิ ่มประสิทธิภาพของแผนงาน ดังนั ้น ผู 1วิจัยสนับสนุนให1

หน:วยงานพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานที่ดูแลด1านแผงเซลลMแสงอาทิตยMบนเขื่อนโดยเฉพาะ 

ส:งเสริมองคMความรู1เรื่องการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาเฉพาะทางสำหรับอุปกรณMแผงเซลลMแสงอาทิตยM

ให1กับบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานประจำเขื่อนเพื่อทำการดูแลรักษาอุปกรณMเบื้องต1น นอกจากนี้ ในด1าน

กระบวนการทำงานจำเป>นต1องปรับปรุงให1มีความเหมาะสม กระชับขั ้นตอนและระยะเวลาอย:าง

สมเหตุสมผล 

ประเด็นท่ี ๓ กลยุทธBเชิงป[องกัน (ST) 

ในแผนนี้สามารถลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นได1ด1วยการศึกษาข1อจำกัดของพื้นที่เขื ่อนในแต:ละแห:ง 

รวมถึงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนั้นๆ เพื่อนำมาออกแบบ/จัดซื้อผลิตภัณฑMที่เหมาะสมกับพื้นที่ ปรับปรุง

พ้ืนท่ีให1รองรับและพร1อมต:อการใช1งานแผงเซลลMแสงอาทิตยM รวมถึงการจัดทำแผนรับมือความเส่ียงสำหรับ

สถานการณMสำคัญท่ีอาจส:งผลต:อโครงการ 

ประเด็นท่ี ๔ กลยุทธBเชิงรับ (WT) 

หน:วยงานนำเทคโนโลยีเข1ามาปรับใช1เป>นเคร่ืองมือหลักในกระบวนการทำงาน อาทิ การพยากรณM

สภาพอากาศรายสัปดาหMได1อย:างแม:นยำเพื่อกำหนดช:วงเวลาในการเดินโรงไฟฟ9าพลังงานน้ำสลับกับ

พลังงานแสงอาทิตยMได1อย:างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต:อความต1องการใช1ไฟฟ9าได1อย:างรวดเร็ว 

สรุปกลยุทธMต:างๆ ภายใต1แผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจากแผงเซลลMพลังงาน

แสงอาทิตยMลอยน้ำแสดงในตารางท่ี ๓-๑ และ ๓-๒  



 

๒๘ 

ปgจจัยภายใน / 

ปgจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 

S1 องคcการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟDาจากพลังงานหมุนเวียน 

S2 โครงการใช?พื ้นที่และโครงสร?างพื้นฐานซึ่งเปkนสินทรัพยcเดิมของ

องคcการให?เกิดประโยชนcสูงสุด 

S3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด?านพลังงานไฟฟDา 

โอกาส (O) 
O1 ภาครัฐเห็นความสำคัญของปnญหา

ด ?านส ิ ่ งแวดล ?อมจากอ ุตสาหกรรม

พลังงานไฟฟDา 

O2 องคcการได?รับโควตาในการจัดทำ

โครงการ 

กลยุทธBเชิงรุก (SO) 

พัฒนาโครงการโรงไฟฟDาพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตยcภายใต?

โควตาการผลิตไฟฟDาที่หน=วยงานได?รับในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟDา

ของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกฉบับ

ล=าสุด ณ พื้นที่เขื่อนของ กฟผ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟDา

ให?ตอบสนองต=อความต?องการของครัวเรือน นอกจากนี้ยังช=วยลดการ

ปล=อยมลพิษจากการผลิตไฟฟDาได?อย=างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากเปkนการ

ใช?ประโยชนcจากพื้นที่เดิม ไม=มีการบุกรุกพื้นที่ใหม=เพิ่มเติม รวมทั้ง ไม=

เกิดการปล=อยมลภาวะระหว=างกระบวนการผลิต 

อุปสรรค (T) 
T1 สถานการณcการแพร=ระบาดของโค

โรนาไวรัส ๒๐๑๙ อาจชะลอกรอบการ

ดำเนินงานเดิมที่กำหนดไว? 

T2 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=าง

รุนแรงอาจสร?างความเสียหายต=อ

อุปกรณc 

กลยุทธBเชิงป[องกัน (ST) 
ศึกษาข?อจำกัดของพื้นที่เขื่อนในแต=ละแห=ง รวมถึงสภาพภูมิอากาศใน

จังหวัดนั้นๆ เพื่อนำมาออกแบบ/จัดซื้อผลิตภัณฑcที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

ปรับปรุงพื้นที่ให?รองรับและพร?อมต=อการใช?งานแผงเซลลcแสงอาทิตยc 

รวมถึงการจัดทำแผนรับมือความเสี่ยงสำหรับสถานการณcสำคญัที่อาจ

ส=งผลต=อโครงการ 

ตารางท่ี ๓-๑ กลยุทธMแผนส:งเสริมการเพ่ิมสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก 

แผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMลอยน้ำด1วยเคร่ืองมือ TOWS matrix (๑) 



 

๒๙ 

ปgจจัยภายใน / 

ปgจจัยภายนอก 

จุดอ'อน (W) 
W1 องคcการมีกระบวนการทำงานที่เปkนลำดับชัดเจน 

โอกาส (O) 
O1 ภาครัฐเห็นความสำคัญของปnญหา

ด ?านส ิ ่ งแวดล ?อมจากอ ุตสาหกรรม

พลังงานไฟฟDา 

O2 องคcการได?รับโควตาในการจัดทำ

โครงการ 

กลยุทธBเชิงแก=ไข (WO) 

พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานที่ดูแลด?านแผงเซลลcแสงอาทิตยc

บนเขื ่อนโดยเฉพาะ นอกจากทักษะความสามารถของบุคลากรใน

สำนักงานกลางที่เปkนผู?ริเริ่มและพัฒนาโครงการ หน=วยงานจำเปkนต?อง

ส=งเสริมองคcความรู?เรื่องการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาเฉพาะทาง

สำหรับอุปกรณcแผงเซลลcแสงอาทิตยcให?กับบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงาน

ประจำเขื่อนเพื่อทำการดูแลรักษาอุปกรณcเบื้องต?น นอกจากนี้ ในด?าน

กระบวนการทำงานจำเปkนต?องปรับปรุงให?มีความเหมาะสม กระชับ

ขั้นตอนและระยะเวลาอย=างสมเหตุสมผล 

อุปสรรค (T) 
T1 สถานการณcการแพร=ระบาดของโค

โรนาไวรัส ๒๐๑๙ อาจชะลอกรอบการ

ดำเนินงานเดิมที่กำหนดไว? 

T2 สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย=าง

รุนแรงอาจสร?างความเสียหายต=อ

อุปกรณc 

กลยุทธBเชิงรับ (WT) 
ใช?เทคโนโลยีเปkนเครื ่องมือหลักในกระบวนการทำงาน อาทิ การ

พยากรณcสภาพอากาศรายสัปดาหcได?อย=างแม=นยำเพื่อกำหนดช=วงเวลา

ในการเดินโรงไฟฟDาพลังงานน้ำสลับกับพลังงานแสงอาทิตยcได?อย=างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองต=อความต?องการใช?ไฟฟDาได?อย=างรวดเร็ว 

ตารางท่ี ๓-๒ กลยุทธMแผนส:งเสริมการเพ่ิมสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก 

แผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMลอยน้ำด1วยเคร่ืองมือ TOWS matrix (๒) 



 

๓๐ 

มาตรการ/ป3จจัยที่เกี่ยวขDอง (Means) 

ในส:วนมาตรการ/ปAจจัยที่เกี่ยวข1องจะกล:าวถึงกระบวนการต:างๆ ที่ทำให1องคMกรสามารถบรรลุ

เป9าหมายที่กำหนดไว1ได1ในอนาคต จากการวิเคราะหMด1วยกระบวนการ TOWS matrix ข1างต1น ประกอบ

กับตำแหน:งทางยุทธศาสตรMขององคMกรท่ีมีจุดแข็งและโอกาสเป>นหลัก ดังน้ัน ผู1วิจัยจึงให1น้ำหนักกับกลยุทธM

เชิงรุกเป>นสำคัญ สามารถกำหนดแผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจากแผงเซลลMพลังงาน

แสงอาทิตยMลอยน้ำในระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยแบ:งเป>น ๑ ยุทธศาสตรM ๓ กลยุทธM ๘ 

แผนปฏิบัติงาน ได1ดังน้ี 

เป[าหมายทางยุทธศาสตรB 

การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ9าด1วยพลังงานทดแทนโดยนำแผงเซลลMพลังงานแสงอาทิตยMลอยน้ำมา

ใช1ร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังงานน้ำในพื้นที่เขื่อนของการไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทยเพื่อสนองต:อนโยบาย

ด1านพลังงานของประเทศและข1อตกลงด1านสิ่งแวดล1อมระดับนานาชาติ เสริมความมั่นคงให1กับระบบไฟฟ9า 

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดข1อจำกัดเรื่องความไม:แน:นอนของพลังงานหมุนเวียนด1วยการผสมผสาน

การทำงานของพลังงานแสงอาทิตยMและพลังงานน้ำให1ผลิตไฟฟ9าได1อย:างต:อเนื่อง ร:วมกับการใช1เทคโนโลยี

ควบคุมการผลิตไฟฟ9าที่สามารถบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนและสั่งการการผลิตให1เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กลยุทธB แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

พัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค, 

เพ ื ่อเพ ิ ่มท ักษะ

เฉพาะทางให1แก:

บุคลากร 

เสริมสร1างองคMความรู1เกี ่ยวกับการเดินเครื่อง

และการบำรุงรักษาเฉพาะทางสำหรับอุปกรณM

แผงเซลลMแสงอาทิตยMแบบทุ :นลอยน้ำให1กับ

บุคลากรเดิมท่ีปฏิบัติงานประจำเข่ือน 

จัดอบรมความรู 1เกี ่ยวกับการ

เดินเครื่องและการบำรุงรักษา

เฉพาะทางสำหรับอุปกรณMแผง

เซลลMแสงอาทิตยMแบบทุ:นลอย

น้ำให1กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ประจำเขื ่อน ภายในป{ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

ตารางท่ี ๓-๓ เป9าหมาย กลยุทธM และแผนปฏิบัติการ (๑) 

  



 

๓๑ 

กลยุทธB แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

พัฒนาโครงการ 

วัตถุประสงค, 

เ พ ื ่ อ ป ร ั บ ป รุ ง

โครงการเดิม ณ 

เขื่อนสิรินธร และ 

เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า

โครงการใหม: ณ 

เข่ือนอุบลรัตนM 

 

จัดทำรายงานความเหมาะสมของโครงการ ณ เขื่อน

อุบลรัตนc ที่ติดตั้งแผงเซลลcพลังงานแสงอาทิตยcขนาด 

๒๔ เมกะวัตตc กำหนดแล?วเสร็จในปw พ.ศ. ๒๕๖๖ 

จัดทำรายงานความเหมาะสมของ

โครงการ ณ เขื่อนอุบลรัตนc ฉบับ

สมบ ูรณ cแล ?ว เสร ็จภายใน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

จัดทำแผนรับมือความเสี่ยงสำหรับสถานการณcสำคัญที่

อาจส =งผลต =อโครงการสำหร ับโครงการเด ิมและ

โครงการอยู=ระหว=างการพัฒนา 

จ ัดทำแผนรับม ือความเส ี ่ยงจาก

สถานการณcการแพร=ระบาดของโคโร

นาไวรัส ๒๐๑๙ ทุกไตรมาส สำหรับ

สองพื้นที่โครงการ  

น ำ ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร พ ล ั ง ง า น  ( Energy 

Management System: EMS) ม า ใ ช ? ใ น ก า ร

ประมวลผลควบคุมและสั ่งการการเดินเครื ่องของ

โรงไฟฟDา โดยรองรับค=าความพร?อมจ=ายตามศักยภาพ

ของการเดินเครื่องของโรงไฟฟDาพลังน้ำ 

ทดสอบและทดลองใช ?ระบบ ณ 

เขื่อนสิรินธร ภายในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช?งานระบบจริง

ภายในสิ้นปw พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศึกษาและพัฒนาศูนยcควบคุมการผลิตไฟฟDาจาก

พลังงานหมุนเว ียน (Renewable energy control 

center) เพื ่อนำมาใช?คาดการณcความผันผวนของ

พลังงานหมุนเวียน และช=วยวางแผนการผลิตไฟฟDา

ของโรงไฟฟDาหลักให?แม=นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทดสอบและทดลองใช?ระบบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช?งานระบบจริง

ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จัดหาข?อมูลพยากรณcศักยภาพและปริมาณพลังงาน

แสงอาทิตยcของแต=ละพื้นที่ รวมถึงฤดูกาลของแต=ละ

ภูมิภาค/พื้นที่ จากหน=วยงานภายนอกที่เกี่ยวข?อง 

ส ร ? า ง ค ว า ม ร = ว ม ม ื อ ก ั บ ก ร ม

อุตุนิยมวิทยาภายในปw พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พัฒนา

กระบวนการ 

วัตถุประสงค, 

เพื ่อให1โครงการ

ดำเนินได1อย:างมี

ประสิทธิภาพ 

ทบทวนข?อจำกัดในกระบวนการทำงานจากโครงการ

ต?นแบบเพื่อนำประเด็นเหล=านั้นมาปรับปรุงขั้นตอน

การดำเนินงานให?มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- 

กำหนดมาตรฐานแผนงานของโครงการที่ระบุขั้นตอน 

ก ิ จกรรม  บ ุ คลากร  ขอบ เขตระยะ เวลา  และ

งบประมาณเบื้องต?น 

จ ั ด ท ำ ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู?  

( Knowledge Management: KM) 

ของ โครงการ โร ง ไฟฟ D า ไฮบริ ด

ระหว = า งพล ั งน ้ ำ และพล ั ง ง าน

แสงอาทิตยc 

ตารางท่ี ๓-๔ เป9าหมาย กลยุทธM และแผนปฏิบัติการ (๒) 

  



 

๓๒ 

 

บทที ่ ๔  

ขfอเสนอแนะทางยุทธศาสตร ̂

ประเทศไทยตั้งอยู:ในภูมิศาสตรMใกล1เส1นศูนยMสูตรซึ่งเหมาะกับการใช1พลังงานจากแสงอาทิตยM 

เนื่องจากมีแสงแดดตลอดป{ การนำพลังงานแสงอาทิตยMมาผสมผสานกับพลังน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ9า โดย

ผ:านการประมวลผลและสั่งการให1โรงไฟฟ9าพลังน้ำเดินเครื่องจ:ายกระแสไฟฟ9าร:วมกับโรงไฟฟ9าพลังงาน

แสงอาทิตยMได1 พลังงานไฟฟ9าที่ผลิตได1ในโรงไฟฟ9าพลังงานแสงอาทิตยMจะเดินเครื่องได1ในช:วงเวลากลางวัน

ตามความเข1มแสงอาทิตยMในขณะที่โรงไฟฟ9าพลังน้ำสามารถเดินเครื่องได1เต็มกำลังการผลิต เพิ่มจำนวน

ชั่วโมงการผลิตไฟฟ9าจากโรงไฟฟ9าแบบผสมผสาน (Hybrid power plant) ให1มากขึ้นกว:าเดิม จึงทำให1

การไฟฟ9าฝeายผลิตสามารถผลิตไฟฟ9าได1อย:างยืดหยุ:นมากขึ้น ลดการพ่ึงพาการนำเข1าพลังงานจากประเทศ

เพ่ือนบ1านในพ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได1 

แผนส:งเสริมการเพ่ิมสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก Floating Solar เพ่ือรองรับแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับนี้ได1นำเสนอ

ความเหมาะสมของโครงการในมิติต:างๆ ได1แก: 

ด=านนโยบาย เป>นการรักษากำลังการผลิตรวมของโครงการโรงไฟฟ9าพลังงานหมุนเวียนให1เป>นไป

ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9าของประเทศและเพื่อตอบสนองต:อนโยบายของภาครัฐในการนำเอา

พลังงานหมุนเวียนมาใช1ในการผลิตไฟฟ9าพลังงานทดแทนต1นทุนต่ำ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ9า

ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพิ่มสัดส:วนการผลิตไฟฟ9าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ รองรับ

ความต1องการใช1ไฟฟ9าของจังหวัด/ภูมิภาคท่ีสูงข้ึน ลดการซ้ือไฟฟ9าจากต:างประเทศ 

ด=านเทคนิค เสริมระบบ floating solar ในช:วงเวลากลางวัน ทำให1มีปริมาณน้ำเหลือเพียงพอใน

การสร1างความพร1อมจ:ายและความยืดหยุ:นในการบริหารจัดการผลิตไฟฟ9ามากขึ้นตามความต1องการของ

ระบบไฟฟ9า อีกทั้งยังติดตั้งอยู:ในอ:างเก็บน้ำของ กฟผ. จึงนับได1ว:าเป>นการบริหารจัดการพื้นที่ให1เกิด

ประโยชนMได1อย:างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให1ต1นทุนการผลิตไฟฟ9าลดลง 

ด=านสิ่งแวดล=อม ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและสร1างสมดุลในสัดส:วนการผลิตไฟฟ9า ช:วยลด

ปริมาณการปล:อยกWาซคารMบอนไดออกไซดMและกWาซเรือนกระจกอื่นๆ ของประเทศ สอดคล1องกับนโยบาย

ของประเทศและข1อตกลงร:วมระดับนานาชาติ 



 

๓๓ 

 
แผนภาพท่ี ๔-๑ แผนท่ีเชิงยุทธศาสตรM (Strategic mapping)  

ยุทธศาสตร*ชาติ ๒๐ ป1

ยุทธศาสตร*ท่ี ๑
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๒ 
การสร-าง

ความสามารถใน
การแข2งขัน 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๓ 
การพัฒนาและ

เสริมสร-าง
ศักยภาพทรัพยากร

มนุษย? 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๔ 
การสร-างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๕ 
การสร-างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปHนมิตรต2อ

ส่ิงแวดล-อม 

ยุทธศาสตร*ท่ี ๖ 
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริการจัดการ

ภาครัฐ 

ระ
ดับ

ที่ 
๑

ระ
ดับ

ที่ 
๒

แผนแม6บทด9านพลังงาน

แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟPาของ
ประเทศไทย 

แผนอนุรักษ?
พลังงาน 

แผนพัฒนา
พลังงานทดแทน

และพลังงาน
ทางเลือก 

แผนบริหารจัดการ
กSาซธรรมชาติ 

แผนบริหารจัดการ
น้ำมันเช้ือเพลิง 

แผนแม2บทการ
พัฒนาระบบ

โครงข2าย 
สมาร?ทกรดิ 

แผนท่ี 8 เส ร ิ มสร ้ า ง
องค ์ความร ู้
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ
อุปกรณ์แผง
เ ซ ล ล์
แสงอาทิตย์
แบบ ท ุ ่ น
ลอยน้ำให้กับ
บุคลากรเดิม
ที่ปฏิบัติงาน
ประจําเข่ือน  

END

การเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับนานาชาติ เสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดข้อจํากัดเรื่องความไม่
แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิตไฟฟ้าที ่สามารถบริหารจัด
การพลังงานหมุนเวียนและสั่งการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

WAYS พัฒนาโครงการ พัฒนากระบวนการ พัฒนาบุคลากร

MEANS

แผนท่ี 6 ท บ ท ว น
ข ้ อ จ ํ า ก ั ด
กระบวนการ
ท ํางานจาก
โ ค ร ง ก า ร
ต้นแบบ 

แผนท่ี 7 ก ํ า ห น ด
ม า ต ร ฐ า น
แ ผ น ง า น
ของโครงการ 

แผนท่ี 1 จัดทํารายงานความเหมาะสมของโครงการ ณ 
เข่ือนอุบลรัตน์ 

แผนท่ี 2 จัดทําแผนรับมือความเสี่ยงสําหรับสถานการณ์
สําคัญท่ีอาจส่งผลต่อโครงการ 

แผนท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการพลังงานมาใช้ในการ
ประมวลผลควบคุมและสั่งการการเดินเครื่องของ
โรงไฟฟ้า 

แผนท่ี 4 ศึกษาและพัฒนาศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 

แผนท่ี 5 จัดหาข้อมูลพยากรณ์ศ ักยภาพและปริมาณ
พลังงานแสงอาทิตย์ของแต่ละพื ้นที ่ รวมถึง
ฤดูกาลของแต่ละ ภูมิภาค/พื้นท่ี จากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ระ
ดับ

ที่ 
๓

โรงไฟฟAาไฮบริดระหว6างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย*แบบทุ6นลอยน้ำ 



 

๓๔ 

ขDอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร:ไปใชD 

การกำหนดแผนองคMการ (Ends) กลยุทธMในการดำเนินการ (Ways) และมาตรการ/ปAจจัยท่ี

เกี่ยวข1อง (Means) สำหรับแผนส:งเสริมการเพิ่มสัดส:วนพลังงานทดแทนจาก Floating Solar เพื่อรองรับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน ระยะ ๓ ป{ (พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๖) ฉบับนี้ เป>นไปตามมุมมองของผู1จัดทำที่ได1ศึกษาปAจจัยภายในและปAจจัยภายนอกที่เกี่ยวข1องเพ่ือ

นำมาวิเคราะหMสถานการณMในบริบทของแต:ละพื้นที่เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ:อน โอกาส และอุปสรรคท่ี

หน:วยงานจะต1องเผชิญ ดังนั้น การนำยุทธศาสตรMจากแผนงานนี้ไปประยุกตMใช1ในระยะยาวจำเป>นต1องมี

กระบวนการพัฒนา ดังน้ี 

๑. ทบทวนสภาพแวดล1อมของโครงการให1เป>นปAจจุบันโดยอ1างอิงจากกรอบแนวคิดที ่แสดงใน

แผนภาพท่ี ๒-๑ 

๒. รวบรวมความเห็นจากผู1มีส:วนได1ส:วนเสียจากแผนงานให1หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

๓. สัมภาษณMเชิงลึกกับผู1บริหารระดับสูงซึ่งเป>นผู1กำหนดนโยบายขององคMกรเพื่อรวบรวมแนวคิดและ

ทัศนะท่ีผู1บริหารมีต:อโครงการและอนาคตขององคMกร 

๔. ปรับปรุงแผนงานให1เหมาะสมเพ่ือนำแผนไปขยายผลและใช1งานได1จริง



 

๓๕ 

 

บรรณานุกรม 

Business-to-you. (2016, September 18). Scanning the Environment: PESTEL Analysis. 

Retrieved March 2021, from Business-to-you: https://www.business-to-you.com/ 

scanning-the-environment-pestel-analysis/ 

McKinsey & Company. (2008, March 1). Enduring Ideas: The 7-S Framework. Retrieved 

March 2021, from McKinsey & Company: https://www.mckinsey.com/business-

functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-

framework# 

McPeak, I. (2015, March 21). How to Improve: SWOT Your Ballots. Retrieved March 2021, 

from Ethos Debate: https://www.ethosdebate.com/how-to-improve-swot-your-

ballots/ 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย. (๒๒ มกราคม ๒๕๖๔). กฟผ. เรWงสปXด “โซลาร,เซลล,ลอยน้ำไฮบริด

เข่ือนสิรินธร” เสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศไทย. เรียกใช1เมื่อ เมษายน ๒๕๖๔ 

จาก การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย: https://www.egat.co.th/index.php?option= 

com_content&view=article&id=3752:pre-20210122-02&catid=31:news-for-media 

&Itemid=2 0 8 &fbclid=IwAR2 F6 j-cGdAzvzqCyur9 4 LE7 1 bE1 ettEZP5 rS5 SumX9 kf-

gvAjJByVXq-VI 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย. (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒). ระบบผลิตไฟฟqาจากเซลล,แสงอาทิตย,บนทุWน

ลอยน้ำ Floating Solar Power Generation System. เรียกใช1เมื่อ เมษายน ๒๕๖๔ จาก การ

ไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย: https://www.egat.co.th/en/news-announcement/web-

articles/floating-solar-power-generation-system 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (๒๕๖๓). แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟqาของประเทศ

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 

  



 

๓๖ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (๒๕๖๓). สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน. เรียกใช1เมื่อ มีนาคม ๒๕๖๔ จาก สถิติพลังงานไฟฟ9าแบ:งตามประเภทของ

เช ื ้อเพล ิง : http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/ 

static-electricity 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร,ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ. 

 

 

  



 

๓๗ 

 

ประวัติย1อผูfวิจัย 

ช่ือ-สกุล   

นายสไกร คงธรรม 

วัน เดือน ปQเกิด 

วันท่ี ๑  มีนาคม ๒๕๑๖ 

การศึกษา        

Master of Science   

Murray State University, U.S.A. ป{ท่ีสำเร็จการศึกษา ๒๕๔๒ 

หลักสูตร The Mergers and Acquisitions Due Diligence  

Institute of Directors London (IoD)  London UK   ป{สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตร Thailand’s Future Energy Leader ๒๕๖๒  

LEAD Business Institute ร:วมกับ Cornell University ILR School USA   

ป{สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๒  

ประวัติการทำงาน 

Nike Inc. Boston Massachusetts USA ต้ังแต: พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย ต้ังแต: พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปAจจุบัน   

ตำแหน'งปgจจุบัน  

วิทยากรระดับ ๑๑ (ผู1ช:วยผู1ว:าการบริหารเช้ือเพลิง)  

รองผู1ว:าการเช้ือเพลิง 

การไฟฟ9าฝeายผลิตแห:งประเทศไทย 

กระทรวงพลังงาน   


