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บทคัดย่อ 
รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-

Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570 ) มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (2) 
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 5 ปี และ (3) เสนอแนวทางในการ
ขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ PESTEL ในตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมภายนอก และใช้ McKinsey 7's Framework เพ่ือตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายใน 
จากนั้นวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT analysis และ TOWS Matrix  โดยท าการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนเมษายน 2565 ผลการศึกษาพบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อการพัฒนาด้านโรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และสนองนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีจุดแข็งสอดคล้องกับโอกาส จึงมุ่งเน้น
กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 2 ประเด็ฯยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  (2) จัดหาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพ่ือความ
มั่นคง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตขององค์การ และมี  4 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 13 
แผนงาน 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ (1) ผลกระทบต่อ
การใช้โรงไฟฟ้าหลักเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายวันของประเทศ (2)  แนวคิดการใช้โรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid และระบบกับเก็บพลังงานร่วมกับโรงไฟฟ้าหลัก และมีข้อเสนอแนะใน
การน ายุทธศาสตร์ไปใช้งาน 4 ข้อ คือ (1) การสร้างความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชน กฟผ. 
ควรเร่งด าเนินการ (2) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในโครงการจะต้องพิจารณาให้มีความยืดหยุ่น 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (3) ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี และความพร้อมของศักยภาพของเขื่อน เป็นโอกาสที่ดีของ กฟผ. (4) ความผันผวนของ
ปริมาณและราคาเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
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ค ำน ำ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทยด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในประเด็นด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ได้ระบุเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
พลังงานโดยสรุปว่า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มี
การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแล กลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพ่ือ
สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และได้มีการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ  

เพ่ือเป็นการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชวิตที่ดีกว่า” ผู้ศึกษาจึงได้จัดท ารายงาน
การศึกษาฉบับนี้ โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วย
เครื่องมือการวิเคราะห์ ได้แก่ PESTEL, McKinsey 7's Framework, SWOT analysis และ TOWS 
Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) แนวทางในการด าเนินการ 
(WAYS) และมาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) เพ่ือก าหนดประเด็นที่ส าคัญต่อการพัฒนา
และมาตรการที่ควรด าเนินการเพ่ือการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังาน 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-
Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570 ) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นแผนปฏิบัติการที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
มุ่งสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 
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    ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
แผนภาพที่ 3-2 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า     42 

         Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน  
         ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

แผนภาพที่ 4-1 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลักแต่ละประเภท   44 
 ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวัน 

แผนภาพที่ 4-2 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากรณีก าหนดให้โรงไฟฟ้าหลัก 45 
จ่ายไฟคงท่ีในปี ค. ศ. 2019 

แผนภาพที่ 4-3 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากรณีก าหนดให้โรงไฟฟ้าหลัก 46 
จ่ายไฟคงท่ีในปี ค. ศ. 2025 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระทรวงพลังงานมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่่า โดยมี เป้าหมาย
เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเจตนารมณ์ต่อที่
ประชุม COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ว่าประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็น
กลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) และสอดคล้องกับประชาคมโลก ซึ่งหลายประเทศได้
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในช่วงปี ค.ศ. 2050-2060 (พ.ศ. 
2593 - 2603) ทั้งนี้ นอกจากการด่าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นแล้ว ประเทศไทยมีความจ่า
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการกีดกันทาง
การค้าและภาษี ที่ประเทศคู่ค้าส่าคัญของประเทศไทยได้เตรียมน่ามาใช้งาน อาทิเช่น กลไกการปรับ
ค า ร์ บ อนข้ า ม พร มแ ดน  (CBAM : Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่ อ อก โ ด ย
คณะกรรมาธิการยุโรป ที่เล็งเห็นถึงความเสียเปรียบของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปที่ปฏิบั ติตาม
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งท่าให้ต้นทุนการผลิตมีค่าสูงขึ้น จึงได้มีการก่าหนดให้สินค้า
ที่มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ได้แก่ ไฟฟ้า ซีเมนต์ ปุ๋ย เหล็ก อะลูมิเนียม ที่ผลิต
จากนอกสหภาพยุโรปจะต้องมีการซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 และในอนาคตอาจจะมีการขยาย
ประเภทสินค้าเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแผนที่จะเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอน 
(Carbon Tax) กับสินค้าน่าเข้าที่มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่นเดียวกันกับ
สหภาพยุโรป นอกเหนือจากมาตรการข้างต้นแล้ว ประเทศญี่ปุ่นที่แม้จะไม่มีการก่าหนดมาตรการกีด
กันทางการค้า แต่บริษัทเอกชนญี่ปุ่นหลายแห่งที่มาลงทุนในประเทศไทย มีนโยบายให้โรงงานผลิต
สินค้าของตนเองในประเทศไทย พิจารณาหาแนวทางที่จะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจากแหล่งพลังงานสะอาด 
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดทั้งกระบวนการผลิตได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยไม่มีการปรับตัวเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็ว 
ก็จะท่าให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
ต้องพ่ึงพิงการส่งออก  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก่ากับของ
กระทรวงพลังงาน ที่มีหน้าที่ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ได้มีการประกาศเป้าหมายสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงพลังงาน โดยมาตรการส่าคัญที่ กฟผ. ต้องด่าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือด้าน
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การปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า มุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยโครงการ    
โชล่าร์เชลล์ลอยน้่าแบบไฮบริด ซึ่งมีแผนที่จะติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนพื้นที่น้่าของเขื่อน เพ่ือเพ่ิมเติม
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้านอกจากที่ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากการปล่อยน้่าอยู่แล้ว ทั้งนี้ กฟผ. 
มีแผนที่จะขยายปริมาณโชล่าร์เชลล์ลอยน้่าแบบไฮบริดให้มากกว่าที่ก่าหนดในแผน PDP 2018 Rev.1  
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แม้จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ก็ยังคงมีข้อจ่ากัดที่
ส่าคัญ คือผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ท่าให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาดได้ตลอดทั้งวัน ในกรณีของโชล่าร์เชลล์ลอยน้่าแบบไฮบริด แม้จะมีการผสมผสานระหว่าง
ก่าลังไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์กับก่าลังไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อน เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ แต่ปริมาณน้่าในเขื่อนก็มีขีดจ่ากัด นอกจากนี้ หากมีการขยายก่าลังผลิต
ของโชล่าร์เชลล์ลอยน้่าแบบไฮบริดเพ่ิมมากกว่าก่าลังผลิตของเขื่อนแล้วนั้น การผลิตไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่องด้วยพลังงานสะอาดจะไม่สามารถท่าได้ รวมถึงอาจจะท่าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่า 
Duck-Curve ซึ่งเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยเกิดจากการที่ระบบไฟฟ้ามีก่าลังผลิต
ปริมาณมากจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน ท่าให้ปริมาณโหลดในระบบลดลงมากเฉพาะในช่วง
กลางวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบไฟฟ้า เนื่องจากความสามารถของโรงไฟฟ้าหลักในการ
ลดโหลดก่อนเข้าช่วงกลางวัน รวมถึงความสามารถในการเพิ่มโหลดช่วงบ่ายมีไม่เพียงพอ เมื่อพิจารณา
กรณีดังกล่าว การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพ่ิมเติม เพ่ือจะช่วยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินในช่วง
ที่มีแสงอาทิตย์ และปล่อยพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ 
                ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้า Hydro Floating Solar ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ควบคุมระบบไฟฟ้าและการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าหลัก ที่ยังคงจ่าเป็นต้องมีการเดินเครื่องเพ่ือเติม
เต็มก่าลังผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาแนวคิดในการจัดท่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
พลังงานสะอาด ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้่า (Hydro-Floating Solar Hybrid) ร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงาน 

1.2.2 เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยส่าคัญ และมีผลต่อแผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid  ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยใช้กรอบแนวคิด PESTEL Analysis ใน
การพิจารณาปัจจัยภายนอก และกรอบแนวคิด McKinsey 7’S Analysis ในการพิจารณาปัจจัย
ภายใน และน่าปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส่าคัญด้วย SWOT 
analysis หลังจากนั้น จะรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่น่าสนใจทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพ่ือระบุ
กลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
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1.2.3 ได้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้่า (Hydro-
Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.2.4 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating 
Solar Hybrid  ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 

1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหา การพัฒนาใช้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้่า  
(Hydro-Floating Solar Hybrid) และระบบกักเก็บพลังงานเฉพาะในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ใช้ข้อมูลที่มาจากแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision1) และข้อมูลจากศูนย์ควบคุมก่าลังไฟฟ้าแห่งชาติ ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้พ้ืนที่ของเขื่อนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นพื้นที่ศึกษา 

1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพใช้กลุ่ม
ตัวอย่างศึกษาจ่านวน 10 คน เป็นบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่านวน 8 คน โดย
เป็นผู้บริหาร 2 คน ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 6 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ่านวน 2 คน 

1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษาวจิัย 1 มีนาคม 2565 – 30 เมษายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือน 

1.4 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้่า (Hydro-Floating 
Solar Hybrid) ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 257) ในมิตินโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดล้อม 
และมิติกฎหมาย ด้วย PESTEL analysis และวิเคราะห์สภาวะของปัจจัยภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ด้วย McKinsey 7's Framework แล้วน่าปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มี
ความส่าคัญด้วย SWOT analysis หลังจากนั้น จะรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่น่าสนใจทั้งภายนอกและ
ภายในมาวิเคราะห์ เพ่ือระบุประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงไฟ ฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบลอยน้่า (Hydro-Floating Solar Hybrid) ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยการ
วิเคราะห์ TOWS Matrix และจัดท่าเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนไทยสู่พลังงานสะอาด ระยะ    
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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1.5 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงในช่วงการท่าวิจัย และระยะเวลา
ในการท่าวิจัย 2 เดือน อาจท่าให้ข้อมูลในบางประเด็นขาดความสมบูรณ์ได้ 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 ได้ทราบแนวคิดในการจัดท่าแผนแม่บทในการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating 
Solar Hybrid  ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

1.6.2 ได้ทราบสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.6.3 ได้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.6.4 ได้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar 
Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน 

1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.7.1 Hydro-Floating Solar Hybrid หมายถึง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอย
น้่า ซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการติดตั้งแผ่นโซล่าร์เซลบน
ทุ่นลอยน้่าจ่านวนมากภายในเขื่อนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.7.2 ระบบกักเก็บพลังงาน หมายถึง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากการชาร์จไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลในช่วงเวลากลางวัน 

 
 



 
 

บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดลอ้มภายนอก 

2.1.1 นโยบายลดก๊าซเรือนกระจกและการไปสู่สังคมคาร์บอนต่่าของโลก 
ทั่วโลกต่างมีนโยบายที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานฟอสซิล เพ่ือลด

ก๊าซเรือนกระจกและก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่่า โดยในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้ งที่  26 หรือ UN Climate Change Conference of the 
Parties (COP 26) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้น่ากว่า 190 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
ประชุม ได้มีการบรรลุข้อตกลงเพ่ือควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลักดันให้
มีการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด นอกจากนี้ กว่า 40 ประเทศ รวมถึงประเทศที่ใช้ถ่านหินรายใหญ่อย่างโปแลนด์ 
เวียดนาม และชิลี เห็นชอบที่จะเลิกใช้ถ่านหิน ทั้งนี้ หลายประเทศ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป สหราชอาณาจักร ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 
ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ขณะที่ประเทศจีนได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุความเป็นกลางทาง
คาร์บอนให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2060 (พ.ศ. 2603) ซึ่งการด่าเนินการดังกล่าวจะสามารถส่าเร็จผลได้ 
เมื่อมีการยุติการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ และเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ อาทิเช่น พลังงานน้่า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม ประกอบกับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ให้มีปริมาณมากพอที่จะเป็นสัดส่วนหลักในการผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านไปยังพลังงานสะอาด โดยที่ระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือที่จะมาช่วย
เพ่ิมเสถียรภาพให้กับพลังงานหมุนเวียนได้ยังคงมีราคาแพง เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกน้อยกว่าถ่านหินและมีเสถียรภาพนั้น ถือเป็นเชื้อเพลิงส่าคัญที่จะมาอุดช่องว่างทางพลังงาน
ส่าหรับประเทศท่ีได้มีการยุติหรือใกล้จะยุติการใช้นิวเคลียร์และถ่านหินแล้ว 

อีกปัจจัยที่จะสามารถท่าให้ขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่่าสามารถเกิดขึ้นจริงได้ 
ส่วนหนึ่งต้องมีการสนับสนุนทางด้านเงินทุน เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนและ
ระบบกักเก็บพลังงาน โดยในการประชุม COP 26 ประเทศพัฒนาแล้วได้มีการให้ค่าสัญญาว่าจะมีการ
ระดมทุนเพ่ือให้ประเทศก่าลังพัฒนาเปลี่ยนผ่านมาสู่พลังงานสะอาดได้ นอกจากนี้ ได้มีการตกลงเรื่อง
การยุติการให้เงินอุดหนุนและเงินกู้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆเกิดขึ้นได้ยากเมื่อไม่มีเงินทุนสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติยังคงไม่ได้ถูกพูดถึงในกรณีดังกล่าว อีกปัจจัยที่เร่งรัดการใช้งานพลังงานสะอาด
คือ มาตรการการกีดกันทางการค้าและภาษี ของประเทศพัฒนาแล้วที่มีการใช้พลังงานสะอาดปริมาณ
มาก ที่จะมีการบังคับให้สินค้าจากต่างประเทศต้องมีการซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่าใ
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มาก ที่จะมีการบังคับให้สินค้าจากต่างประเทศต้องมีการซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่า
ให้ประเทศก่าลังพัฒนาที่มีรายได้จากการขายสินค้าให้ประเทศพัฒนาแล้ว ก็ถูกบีบบังคับทางอ้อมให้มี
การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานสะอาดและก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่า 

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนในปี พ.ศ. 
2565 ซึ่งแม้จะมีที่มาด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง แต่ก็ส่งผลต่อด้านพลังงานเช่นกัน โดยก่อนปี พ.ศ. 
2565 สหภาพยุโรป โดยประเทศเยอรมัน ได้มีการซื้อก๊าซธรรมชาติจากประเทศรัสเซียเป็นปริมาณ
มากผ่านทางท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 1 (Nord Stream 1) ซึ่งเป็นท่อก๊าซใต้ทะเลยาวกว่า 1,200 
กิโลเมตรที่เชื่อมต่อจากประเทศรัสเซีย ไปยังประเทศเยอรมัน ก่อนที่จะกระจายส่งต่อพลังงานไปยัง
ประเทศต่างๆในพ้ืนทวีปยุโรป ต่อมา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งผ่านก๊าซธรรมชาติ จึงได้มีการพัฒนา
โครงการท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 2 (Nord Stream 2) ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 และคาดว่า
จะเริ่มใช้งานได้ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเข้ามาเพ่ิมความสามารถในการรับก๊าซ
ธรรมชาติจากประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดความขัดแย้งที่ท่าให้สหภาพยุโรปต่างมี
มาตรการคว่่าบาตรประเทศรัสเซีย ซึ่งหนึ่งในมาตรการคือ ยกเลิกแผนการใช้งานท่อส่งก๊าซนอร์ด
สตรีม 2 ที่พ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งในด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศรัสเซียที่ไม่สามารถขายก๊าซ
ธรรมชาติได้ แต่ผลดังกล่าวก็สะท้อนกลับมายังสหภาพยุโรปเช่นกันในเรื่องของการขาดแคลนพลังงาน 
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะด่าเนินไปจนกระทั่งมีการงดการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้สหภาพ
ยุโรป โดยหากสหภาพยุโรปหากยังคงมีการคว่่าบาตรรัสเซียต่อไปก็จ่าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานอ่ืนๆ
ทดแทน ซึ่งมาตรการระยะสั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่จะน่าโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์กลับมาใช้อีกครั้งหรือเลื่อนแผนการปลดออกไปเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า และใน
ระยะกลางถึงระยะยาว คาดว่าจะมีการเร่งรัดการเพ่ิมสัดส่วนจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นกว่า
แผนเดิมและมากกว่าที่ประกาศไว้ในที่ประชุม COP 26 ผลของเหตุการณ์ดังกล่าว ท่าให้เห็นได้ว่า ใน
สภาพการณ์โลกปัจจุบัน ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเป็นไปใน
ทิศทางใด รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคต 
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องของสภาพแวดล้อม แต่ยังช่วยให้เกิดความมั่นคง
ด้านพลังงานภายในประเทศ ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศได ้

2.1.2 นโยบายลดก๊าซเรอืนกระจกและการไปสู่สังคมคาร์บอนต่่าของ
ประเทศไทย 

ในเวที COP 26 ประเทศไทยได้กล่าวเจตนารมณ์ต่อที่ประชุม ว่าประเทศไทยมี
เป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ซึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงพลังงานก็ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงแผนพัฒนาก่าลัง
ผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ให้มีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น โดยคาดว่าจะ
ออกเป็นแผน PDP2022 ภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งในแผน PDP 2018 Rev.1 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้น คาด
ว่าในช่วงปลายแผนปี พ.ศ.2580 จะมีก่าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยเป็นก่าลังผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียนรวม 25,086 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยพลังน้่าขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
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แสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้่า ลม ขยะ และความร้อนใต้พิภพ (ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ทุ่นลอยน้่าบนเขือนขนาดใหญ่ซึ่งด่าเนินการโดย กฟผ. รวม 2,725 เมกะวัตต์) นอกจากนี้ยังมีก่าลัง
ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้่าขนาดใหญ่ (รวมรับซื้อจากต่างประเทศ) 10,806 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประมาณ 46% ของก่าลังผลิตจะมาจากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่อย่างไรก็ตาม การ
ด่าเนินการดังกล่าวก็ยังคงไม่เพียงพอในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ 
ฉะนั้น ในแผน PDP 2022 จ่าเป็นต้องมีการเพ่ิมสัดส่วนก่าลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น 
และลดสัดส่วนก่าลังผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลง ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ได้มี การ
ด่าเนินการต่างๆ อาทิ การเพ่ิมปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวตาม MoU เดิมที่มีก่าหนดไว้ที่ 
9,000 เมกะวัตต์เป็น 10,500 เมกะวัตต์ การรับซื้อไฟฟ้าพลังน้่าจากประเทศลาวใน 4 โครงการ (น้่า
งึม3, สานะคาม, ปากลาย, หลวงพระบาง) การประกาศว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายในไทยจะเป็น
โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 การเตรียมปรับเพ่ิมการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมในช่วงปี พ.ศ. 2564-2574 

2.1.3 ยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน 
ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้มีการก่าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศไว้ 6 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในประเทศ ทั้งชีวมวล 
ชีวภาพ รวมถึงมีพลังงานเพียงพอ สร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกต่างๆ เพ่ือได้พลังงานที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ได้ระบุเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานโดยสรุปว่า การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความม่ันคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่า กับดูแล 
กลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีการระบุถึงเรื่องการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2570 ไม่เกินร้อยละ 60 และในช่วงปี พ.ศ. 2571-2580 ไม่เกินร้อยละ 50 ใน
ส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องมีสัดส่วนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้
ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ในช่วง
ร้อยละ 15-18 ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2570 ในช่วงร้อยละ 19-22 ในช่วงปี พ.ศ. 2571-2575 ในช่วง
ร้อยละ 23-25 และในช่วงปี พ.ศ. 2576-2580 ในช่วงร้อยละ 26-30 

ในส่วนของแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งได้มีการปรับปรุงภายหลัง
เกิดผลกระทบจาก Covid 19 ประกอบไปด้วย 13 ด้าน โดนประเด็นเกี่ยวกับพลังงาน ถูกก่าหนดไว้ใน
ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมปฎิรูป 5 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
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กิจกรรมที่ 3 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส่าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) 
กิจกรรมที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการ

แข่งขัน โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง คือ กิจกรรมที่ 5 ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

2022 (PDP 2022) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะได้ แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าที่ค่านึงถึงการประจาย
สัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุล ลดความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง มีความสมดุลระกว่างโรงไฟฟ้า
ฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เองของ 
Prosumer ค่านึงถึงก่ารบริห่ารแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้า และเงื่อนไขรายภูมิภาค ทั้งนี้ มีข้อเสนอ
ในการปฎิรูปให้พิจารณาสัดส่วนก่าลังผลิตของภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสม พิจารณาก่าลังผลิต
ส่ารอง (Reserve Margin) ที่เหมาะสม โดยใช้เงื่อนไขความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าตาม
มาตรฐานสากล เลือกพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนยอมรับตั้งแต่แรกก่อนด่าเนินการก่อสร้าง รวมถึง
พิจารณาการปรับปรุงระบบส่งและจ่าหน่ายให้ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีในอนาคต และศึกษาค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค (Load Profile) ซึ่งได้พิจารณาผลกระทบจาก Prosumer แล้วด้วย 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูป
โครงสร้างการบริหาร ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การก่ากับ เพ่ิมประสิทธิภาพและคงไว้
ซึ่งความมั่นคง ส่งเสริมการท่า Third Party Access (TPA) ของระบบส่งและระบบจ่าหน่าย มีแผน
การบูรณาการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสม เป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจ่าหน่ายระยะยาว 

กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีเป้าหมาย
กระจายแหล่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของ
ภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) 
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ที่มา : แผนวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
แผนภาพที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. 
2.1.4 แนวโน้มการพัฒนาของระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาของระบบกักเก็บพลังงานได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า ราคาของระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(Utility-scale Storage) มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาแผนภาพที่ 2-2 จะเห็นได้ว่า
ราคาแบตเตอรี่มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากในช่วงปี ค .ศ. 2020-2030 ในทั้งสามฉากทัศน์ที่
พิจารณา (สูง กลาง ต่่า) 

แผนภาพที่ 2-2 แนวโน้มราคาแบตเตอรี่ 



10 
 

แนวโน้มการพัฒนาของระบบกักเก็บพลังงานในปี ค.ศ. 2022-2030 คาดว่าจะมี
การพัฒนาการในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ ยืดอายุ
การของระบบกักเก็บพลังงานให้ยาวนานขึ้น, ด้านการใช้งานร่วมกันของพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบ
กักเก็บพลังงาน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการจ่ายไฟให้ระบบได้ตลอดเวลา, ด้านความจุของระบบกักเก็บ
พลังงานที่มีมากขึ้น สามารถใช้งานเก็บพลังงานได้ยาวนานขึ้น 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

กระทรวงพลังงาน มีพันธกิจเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพ่ือรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาพลังงานในระดับพ้ืนที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานราชการใน
สังกัด 5 แห่ง ได้แก่ ส่านักงานปลัดกระทรวง (สป.พน.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กรมธุรกิจ
พลังงาน (ธพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) ส่านักนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) มีองค์กรอิสระ 2 แห่ง ได้แก่ คณะกรรมการก่ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) และ
ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) มีองค์การมหาชน 1 แห่ง คือ ส่านักงานกองทุน
น้่ามันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีรัฐวิสาหกิจในก่ากับดูแล 2 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) (ปตท.) 

ที่มา : energy.go.th/โครงสรา้งส่วนราชการ/ 
แผนภาพที่ 2-3 โครงสร้างความรับผิดชอบกระทรวงพลังงาน 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้
การก่ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน ด่าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจ่าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายก่าหนด
และประเทศใกล้เคียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ 
กฟผ. โดยปัจจุบัน กฟผ. ได้มีการด่าเนินการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การผลิตและรับซื้อไฟฟ้า กฟผ. ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 52 
แห่ง มีก่าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 16,037.32 เมกะวัตต์ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 11 ราย 
รวมก่าลังผลิต 14,248.50 เมกะวัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก รวมก่าลังผลิต 9,473.95 เมกะ
วัตต์ รวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย 
รวมก่าลังผลิต 5,720.60 เมกะวัตต์  

2) ระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. ด่าเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และท่ีรับ
ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอ่ืนผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  เพ่ือ
จ่าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่งน่าไปจ่าหน่ายให้แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าในประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ยังจ่าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

3) ธุรกิจอ่ืนๆ กฟผ. มีการด่าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างรายได้เพ่ิม
จากความสามารถและทรัพยากรที่ กฟผ. มีอยู่ โดยให้บริการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมี
คุณภาพแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งในด้าน ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง, ธุรกิจ
เดินเครื่องและบ่ารุงรักษาโรงไฟฟ้า, ธุรกิจบ่ารุงรักษาระบบส่ง, ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ และ
ธุรกิจโทรคมนาคม 

2.2.1 ยทุธศาสตร์ กฟผ. ปี พ.ศ. 2565-2573 
กฟผ. วางต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2573 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง

การซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานของภูมิภาพ (Regional Energy Trading Hub) ทั้งนี้แหล่งรายได้ของ
องคการ จะมาจากทั้งธุรกิจเดิมที่ กฟผ.รับผิดชอบทั้งเป็นผู้ผลิตและสงไฟฟารายได้จากการผลิตไฟฟา
ของโรงไฟฟา กฟผ. ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสงไฟฟา กฟผ. แลว กฟผ. ยังพัฒนาการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ Non-ROIC โดยมีวัตถุประสงคให กฟผ. สร้างธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง เป็นองคกรรัฐชั้น
น่าทีท่่ารายได้ใหกับประเทศ 

โดย กฟผ. ได้ก่าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  เพ่ือให้การ
ด่าเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก ่

1) E: Energy Solutions for a Better Life เพ่ือจัดหาโซลูชั่นดานพลังงาน
เพ่ือความมั่นคง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือความเติบโตขององคการ โดยมีตัวชี้วัดความส่าเร็จอยู่ 2 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ดัชนีแสดงความมั่นคงในการส่งมอบไฟฟ้า (Energy not Served) และก่าไร Non-
ROIC จากธุรกิจพลังงานในประเทศ 

2) G: Green Innovation for Sustainability เ พ่ื อสร้ า งสรรค์นวัตกรรม
พลังงานสีเขียวเพ่ือความยั่นยืน โดยมีตัวชี้วัดความส่าเร็จอยู่ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ่านวนการลดคาร์บอน
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ไดออกไชด์ในการด่าเนินงานของ กฟผ., การรองรับสัดส่วนการผลจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
ก่าไร Non-ROIC จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

3) A: Agile EGAT to the Next Chapter เพ่ือสร้างความคลองตัวให กฟผ. 
ในการขับเคลื่อนสู่บทใหม่ โดยมีตัวชี้วัดความส่าเร็จอยู่ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด่าเนินงานต่อยอดขายไฟฟ้า (Operations Expenses: OPEXs), ความผูกพันของลูกค้า , ได้รับ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนโดยมีโครงการที่มี SROI มากกวา 2 เทา และความผูกพันของผู้
มีส่วนไดสวนเสีย 

4) T: Trust & Pride by Delivering Values to Regional People เพ่ือเป็น
องคการที่สังคมไววางใจและความภาคภูมิใจของชาติด้วยการเป็นผู้น่าดานพลังงานในระดับภูมิภาค 
โดยมีตัวชี้วัดความส่าเร็จอยู่ 2ตัวชี้วัด ได้แก่ ประเทศที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟาโดยใชบริการระบบ
ไฟฟาของ กฟผ. และก่าไร Non–ROIC ที่เกิดจากธุรกิจที่ กฟผ. ด่าเนินการรวมเงินปนผล 

2.2.2 แผนปฏิบัติการของ กฟผ. สู่สังคมคาร์บอนต่่า 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กฟผ. ได้มีการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็น

กลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการ
ผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยมาตรการที่ กฟผ. 
จะน่ามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

1) Sources Transformation เป็นการจัดการตั้ งแต่ต้นก่าเนิด ด้วยการ
ก่าหนดสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนให้
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมีโครงการหลัก ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้่าร่วมกับเขื่อนพลังน้่าและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 
มีก่าลังผลิตไฟฟ้ารวม 5,325 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ. 2036 (พ.ศ. 2579)  รวมถึง กฟผ. ยังได้วางแนว
ทางการลงทุนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) เพ่ือให้สามารถน่า
พลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า
ในภาพรวม นอกจากนี้ยังเตรียมน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการใช้เชื้อเพลิ งไฮโดรเจนในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2044 (พ.ศ. 2587) โดยตั้งเป้าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ 
66,000 ล้านหน่วย ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) 

2) Sink Co-creation เป็นการดูดซับเก็บกักคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม โดย
โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม กฟผ. พร้อมพันธมิตรได้มุ่งเน้นไปที่การปลูกป่าอนุรักษ์ ป่า
ชายเลน ป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ ระหว่างปี ค.ศ. 2022 - 2031 ปีละประมาณ 100,000 ไร่ โดย 
กฟผ. ยังได้วางแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) ในปี ค.ศ. 2045 (พ.ศ. 2588) เพ่ือกักเก็บ
คาร์บอนปริมาณ 3.5 – 7 ล้านตัน อีกด้วย 

3) Support Measures Mechanism เป็นกลไกการสนับสนุนโครงการชดเชย
และหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม โดย กฟผ. ด่าเนินโครงการส่งเสริมให้
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เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 เพ่ือลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและช่วยหลีกเลี่ยงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า อาทิ 
โครงการฉลากเบอร์ 5 การให้ค่าปรึกษาด้านพลังงาน การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเสริมสร้าง
ทัศนคติภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการด่าเนินการและวาง
กลไกสนับสนุนโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่ช่วย
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ 

2.2.3 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับทุ่นลอยน ่า (Hydro-Floating 
Solar Hybrid) ตามข้อมูลในแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 
ฉบับปรับปรุงครั งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1)  

แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ถือเป็นแผนที่จัดท่าขึ้นเพ่ือผลิต
และจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ โดยก่าหนดแนวทางการจัดสรรโรงไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุด (PDP 2018 Rev.1)  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยในแผนฯดังกล่าว ได้มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่น
ลอยน้่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่านวน 2,725 เมกะวัตต์ โดยแบ่งออกเป็น 16 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้่าภายใต้ PDP 2018 Rev.1 

ปี พ.ศ. พื นที่โครงการ จังหวัด 
ก่าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

2563 เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 45 
2566 เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น 24 
2569 เขื่อนภูมิพล ตาก 158 
2569 เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 140 
2570 เขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี 50 
2572 เขื่อนศรีนครินทร์ (ส่วนขยายที่ 1) กาญจนบุรี 280 
2573 เขื่อนภูมิพล (ส่วนขยายที่ 1) ตาก 300 
2574 เขื่อนวชิราลงกรณ์ (ส่วนขยาย) กาญจนบุรี 250 
2575 เขื่อนศรีนครินทร์ (ส่วนขยายที่ 2) กาญจนบุรี 300 
2570 เขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ 40 
2576 เขื่อนบางลาง ยะลา 78 
2576 เขื่อนภูมิพล (ส่วนขยายที่ 2) ตาก 320 
2577 เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี 140 
2578 เขื่อนสิริกิติ ์ อุตรดิตถ์ 325 
2579 เขื่อนรัชชประภา (ส่วนขยาย) สุราษฎร์ธานี 100 
2580 เขื่อนสิริกิติ์ (ส่วนขยาย) อุตรดิตถ์ 175 
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อย่างไรก็ตาม ทาง กฟผ. ได้เล็งเห็นว่า ศักยภาพของพ้ืนที่เขื่อนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ กฟผ. ยังมีมากกว่าทั้งโครงการทั้ง 16 โครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน PDP 2018 
Rev.1 ประกอบกับแนวโน้มความต้องการพลังงานสะอาดมีเพ่ิมมากขึ้น ทาง กฟผ . จึงอยู่ระหว่างการ
พิจารณาศักยภาพและน่าเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผน PDP 2022 ที่อยู่ระหว่างจัดท่าโดยส่านัก
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีก่าลังผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้่ารวมไม่น้อยกว่า 5,325 เมกะวัตต์ 

2.3 การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์( STRATEGIC ANALYSIS ) 

2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกจะท่าการวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือ 

PESTEL Analysis ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor), ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor), ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor), ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
(Technological Factor), ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) และปัจจัยด้านกฎหมาย 
(Law Factor) โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) 
- ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 

ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และกระทรวงพลังงานมีนโยบายในการในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้
พลังงานสะอาดเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่่า ด้วยการปรับเปลี่ยนการสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าให้มีสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนา Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบ     
กักเก็บพลังงาน จึงเป็นส่วนส่าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายได้ 

- การด่าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะด่าเนินการได้เม่ือมีการบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงรั้งที่ 1       
(PDP 2018 Rev.1) ซึ่งด่าเนินการจัดท่าโดยส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(สนพ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด่าเนินการจัดท่า PDP 2022 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 

- แม้ว่าโครงการฯจะมีการบรรจุไว้ในแผน PDP 2022 แล้ว กฟผ. ก็ยังต้องมี
การด่าเนินการขออนุมัติโครงการฯจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิเช่น 
ส่านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) , กระทรวงพลังงาน (พน.) , กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งอาจจะมีผลต่อแผนการด่าเนินโครงการฯได ้

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
- มาตรการการกีดกันทางการค้าและภาษี ของประเทศพัฒนาแล้วที่มีการ

สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จะผลกระทบต่อสินค้าและผลิตภัณพ์ที่น่าเข้าจากต่างประเทศ ที่ใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตเป็นจ่านวนมาก จะต้องมีการซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือยืนยันการมีส่วนร่วมใน
การช่วยลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น  
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- ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจ่าเป็นต้องน่าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งก๊ าซ
ธรรมชาติ น้่ามัน และถ่านหินน่าเข้า เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า เมื่อมีเหตุวิกฤติ เช่น สถานการณ์
สงคราม ท่าให้ต้นทุนเชื้อเพลิงมีความผันผวน โดยมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า
สูงสุด และและรวมถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นด้วย 

- ความต้องการแผงโซล่าร์เซลล์ และระบบกักเก็บพลังงานทีม่ากขึ้นในทั่วโลก 
ส่งผลท่าให้ต้นทุนของแผงโซล่าร์เซลล์ และระบบกักเก็บพลังงานลดลงมาโดยตลอด และยังคงมี
แนวโน้มที่จะลดลงไปอีกในอนาคต  

ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) 
- ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียน ถือเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ได้รับการสนับสนุนจากกระแสสังคม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ หลายประเทศมี
นโยบาย และเป้าหมายร่วมกันในการใช้พลังงานหมุนเวียน แทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาและแกป้ัญหาโลกร้อน สภาพอากาศที่แปรปรวนได้ 

- การพัฒนา Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
ต้องมีการใช้พ้ืนที่ผิวน้่าของเขื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนรอบๆเขื่อนที่เป็นอยู่ อาศัย 
และการประกอบอาชีพท้องถิ่นเดิม อาทิเช่น การประมง การสัญจรทางน้่าที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) 
- ปัจจุบันพบว่าแผงโซล่าร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยี 

Green Innovation ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะมีราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่
ประสิทธิภาพยังคงสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้แผนการพัฒนา Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานในอนาคต มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณแผงโซล่าร์เซลล์ลดลง และส่งผลให้ลด
ปริมาณทุ่นลอยน้่าลงได้ด้วย  

- เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานหลายชนิดยังอยู่ในขั้นก่าลังพัฒนา ดังนั้น 
การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดจึงท่าได้ยากในสภาพปัจจุบัน 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) 
- ประเทศทั่วโลกต่างมีนโยบายที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงาน

ฟอสซิล เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่่า ซึ่งเป็นข้อตกลงจากการประชุมภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ UN Climate 
Change Conference of the Parties (COP 26) ดังนั้นแผนการพัฒนา Hydro-Floating Solar 
Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานจะมีส่วนในการเพ่ิมปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาด 
ซ่ึงในอีกนัยหนึ่ง จะมีส่วนที่จะช่วยลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ และจะช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลงได้  

- แผนการพัฒนา Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน ด่าเนินการวางแผนโซล่าร์เซลล์บนพ้ืนที่อ่างเก็บน้่าของเขื่อน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กฟผ. แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่อ่างเก็บน้่าบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยาน การก่อสร้าง และการ
ด่าเนินงานต่างๆ อาจส่งผลท่าให้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ต้องมีมาตรการประเมิน ป้องกัน 
และแก้ไข 
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ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 
- กฟผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีการประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยต้องด่าเนินการภายใต้ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

- กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐ จึงต้องมีการปฎิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการด่าเนินการขออนุมัติโครงการ ฯ ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติที่ค่อนข้างใช้เวลาในการด่าเนินการ
นาน 
ตารางท่ี 2-2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย PESTEL Analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการฯ 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 
ปัจจัยด้านการเมือง  
( Political Factor ) 

O1: โครงการฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากนโยบายมุ่งสู่
สังคมคาร์บอนต่่า 

 

T1: การบรรจุโครงการฯเข้าใน
แผน PDP 2022 

T2: การขออนุมัติโครงการฯจาก
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
( Economic Factor) 

O2: นโยบายกีดกันทางการค้า
ส่าหรับสินค้าที่ผลิตโดย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมาก 

O3: โครงการฯ ช่วยลดการพ่ึงพิง
ก๊าซธรรมชาติ น้่ามัน และ
ถ่านหินน่าเข้าที่มีราคาผัน
ผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น 

O4: ราคาที่ลดลงของแผงโซล่าร์
เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน 

T3: ต้นทุนสูงกว่าโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มี
ระบบกักเก็บพลังงาน 

ปัจจัยด้านสังคม 
( Social Factor ) 

O5: กระแสสังคมสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน 

T4: ผลกระทบกับวิถีชุมชนที่อยู่
ใกล้โครงการฯ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
( Technological 
Factor ) 

O6: เทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

O7: เทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานมีประสิทธภิาพสูงขึ้น 

T5: เทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงานมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
( Environmental 
Factor ) 

O8: โครงการฯช่วยลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

T6: โครงการฯใช้พ้ืนที่อนุรักษ์และ
อุทยาน 
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ปัจจัยด้านกฎหมาย  
( Law ) 

O9: กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐม
พรบ. รองรับในการด่าเนินการ
โครงการฯ อย่างชัดเจน 

T7: กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายในจะท่าการวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด 

McKinsey 7’S Framework ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธขององค์กร 
(Strategy) ระบบในการด่าเนินงานขององค์กร (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้
บริการองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) และ
ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

โครงสร้างองค์กร (Structure) 
- กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐ ท่าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของรัฐ 

รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถน่ามาสร้างคุณค่าและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- กฟผ . มี โครงสร้ างองค์กร พร้อมกับ อ่านาจหน้าที่ที่ ก่ าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พรบ. กฟผ.) อย่างชัดเจน โดย กฟผ. มีผู้
ปฎิบัติงานที่ปฎิบัติงานอยู่ทั่วทั้งประเทศ มีส่านักงานใหญ่และส่านักงานย่อยกระจายทั่วประเทศ และ
ปัจจุบัน กฟผ. ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือรองรับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ คือสายงานรองผู้ว่า
พัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีหน่วยงานที่ท่าหน้าที่รับผิดชอบด้านพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้
พลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

- สถานะการเงินของ กฟผ. มั่นคงและมีเครดิตทางการเงินที่ดีช่วยให้สามารถ
จัดหาเงินทุนได้ง่าย หรือสามารถกู้เงินได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่า 

- กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงท่าให้การด่าเนินการต้องยึดถือระเบียบเป็นหลัก 
ท่าให้ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการด่าเนินโครงการฯ 

แผนภาพที่ 2-4 โครงสร้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์ขององค์กร(Strategy)ยุทธศาสตร์ขององค์กรมีความสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยถูกส่งเสริมด้วย วิสัยทัศน์ ( 
Vision ) พันธกิจ ( Mission ) และค่านิยม ดังแผนภาพ 2-5 และแผนภาพ 2-6 
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แผนภาพที่ 2-5 ความเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. 

แผนภาพที่ 2-6 ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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แผนภาพที่ 2-7 การวางต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ กฟผ. 
 

- กฟผ. จะสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆขององค์กรให้ประสบความส่าเร็จ
ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือที่จะสามารถด่าเนินโครงการฯให้ประสบ
ความส่าเร็จได้ 

ระบบในการด่าเนินงานขององค์การ ( System ) 
- กฟผ. มีการแบ่งระบบงานออกเป็นส่วนๆ โดยมีฝ่ายต่างๆที่มีการก่าหนด

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ภายใต้การก่ากับของรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการในแต่
ละด้าน พนักงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกคือกลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ ด้านเชื้อเพลิง ด้านผลิตไฟฟ้า ด้านระบบส่ง
ไฟฟ้า ด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด้านพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มงานสนับสนุนที่
รับผิดชอบด้านบัญชี และด้านบริหารองค์กร จึงสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้ด้วยดี  

- โครงสร้างตาม Process Driven มีล่าดับชั้นในโครงสร้างองค์การจ่านวน
มาก (Hierarchy) ท่าให้การสื่อสาร การตัดสินใจในการด่าเนินงานมีความล่าช้า มีขั้นตอนมาก ไม่
ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของสายบังคับบัญชาของระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

- กฟผ. เป็นองค์การที่ถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือดูแลความ
มั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ จึงท่าให้ พรบ. กฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่
ยืดหยุ่นต่อการด่าเนินงานธุรกิจใหม ่

ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style) 
- มีการมอบอ่านาจในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ตามแต่ละส่วนงานอย่าง

ชัดเจน 
- การที่มีล่าดับการบังคับบัญชาปริมาณมาก อาจท่าให้การท่างานขาดความ

ยืดหยุ่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายอาจจะมีความล่าช้า และแต่ละหน่วยงานอาจมีแนว
ทางการท่างานที่แตกต่างกัน ท่าให้การด่าเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 
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บุคลากรในองค์กร (Staff) 
- กฟผ. มีบุคลากร ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 จ่านวน 16,357 คน และ

ส่วนใหญ่มีอายุ 46 – 60 ปี จ่านวน 7,414 คน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานสูง มีธรรมาภิบาลสูง รัก
และผูกพันต่อ กฟผ. มาก ยากต่อการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง พนักงานใหม่ที่มีอายุงาน
น้อยกว่า 6 ปี จ่านวน 2,181 คน มีความผูกพันกับองค์การ กฟผ. น้อยลง มีแนวโน้มที่ลาออกจาก 
กฟผ. เพื่อไปท่างานที่ท้าทาย ท่าให้ กฟผ.พัฒนาคนได้ไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถรองรับงานใหม่ได้ทัน 

- ด้วยลักษณะการบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจ และมีการจัดแบ่งงานออกเป็น
ส่วนๆ อย่างชัดเจน อาจท่าให้บุคลากรท่างานเฉพาะในหน้าที่ และเป็นงานซ้่าเดิม จึงอาจท่าให้
บุคคลากรบางส่วนขาดแรงบันดาลใจในการท่างาน 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) 

- กฟผ. ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน่า  พนักงานเป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการท่างานสูงในกิจการไฟฟ้าปัจจุบัน 
สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่รองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต 

- กฟผ. ยังคงมีข้อจ่ากัดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรในอนาคต อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท่าให้การปรับตัวขององค์การและการพัฒนาบุคคลกรไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก 

ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 
- กฟผ. มีการก่าหนดค่านิยมขององค์กรเพ่ือเป็นแบบแผนของพฤติกรรมใน

การท่างาน คือ SPEED ซึ่งประกอบด้วย 
o S  Synergy   รวมพลังประสาน 
o P  Proactive Approach  รุกงานก้าวไกล 
o E  Empathy   ใส่ใจสร้างมิตร 
o E  Entrepreneurship  คิดแบบผู้ประกอบการ 
o D  Digitalization   ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล 

- การน่าค่านิยม SPEED ไปใช้ในพฤติกรรมการท่างานค่อนข้างยาก ต้องใช้
เวลาในการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะการท่างานที่ต้องประสานงานข้ามหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 2-3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework 

 
 
 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการฯ 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 
 

S1: กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐ ท่าให้
สามารถใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
ไฟฟ้าครอบคลุมทุกภูมิภาค 

S2: กฟผ.มีโครงสร้างรองรับในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
สะอาด 

S3: กฟผ. มีความมั่นคงและมี
เครดิตทางการเงินที่ดีช่วยให้
สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่าย 

W1: กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงท่าให้
การด่าเนินการต้องยึดถือ
ระเบียบเป็นหลัก ท่าให้ขาด
ความยืดหยุ่น คล่องตัวในการ
ด่าเนินโครงการฯ 

 

กลยุทธขององค์กร 
(Strategy) 

S4: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฎิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน 

W2: ไม่มีอ่านาจสั่งการในบางมิติ 
การขับเคลื่อนจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือ 

ระบบในการ
ด่าเนินงานของ
องค์กร (System) 

S5: มีการระบุภารกิจ และอ่านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน รวมถึงมี
หน่วยงานสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ 

W3: การตัดสินใจล่าช้า มีขั้นตอน
มาก กฏระเบียบไม่ยืดหยุ่น 
ขาดความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

ลักษณะแบบแผน
หรือพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ ห า รองค์ ก ร  
(Style) 

S6: การมอบอ่านาจในการ
บริหารงานอย่างชัดเจน 

W4: ล่าดับการบังคับบัญชาที่
ปริมาณมาก ขาดความ
ยืดหยุ่น 

 
บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

S7: บุคลากรอายุ 46-60 ปี มีองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย รักและผูกพันกับ
องค์การ 

W5: บุคลากรไม่กล้าเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงาน 

W6: พนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่
ลาออกจาก กฟผ. ท่าให้ กฟผ.
พัฒนาคนได้ไม่ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2-3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework ( ต่อ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการฯ 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 

ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

S8: พนักงานเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการท่างาน
สูงในกิจการไฟฟ้าปัจจุบัน 
สามารถพัฒนาเพ่ือต่อยอดธุรกิจ
ใหม่รองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ในอนาคต 

W7: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

ค่านิยม (Shared 
Value) 

S9:  มีการก่าหนดค่านิยมองค์กร
อย่างชัดเจน 

W8: การปฏิบัติตามค่านิยมในการ
ท่างานยังไม่ราบรื่น ต้องใช้
เวลาในการยอมรับค่านิยม 
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2.3.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
ตารางท่ี 2-4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1: กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐ ท่าให้สามารถใช้

ประโยชน์จากสินทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้า
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

S2: กฟผ.มีโครงสร้างรองรับในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 

S3: กฟผ. มีความมั่นคงและมีเครดิตทางการเงิน
ที่ดีช่วยให้สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่าย 

S4: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน 

S5: มีการระบุภารกิจ และอ่านาจหน้าที่ที่
ชัดเจน รวมถึงมีหน่วยงานสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ 

S6: การมอบอ่านาจในการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน 

S7: บุคลากรอายุ 46-60 ปี มีองค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย รักและผูกพันกับ
องค์การ 

S8: พนักงานเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการท่างานสูงในกิจการ
ไฟฟ้าปัจจุบัน สามารถพัฒนาเพ่ือต่อยอด
ธุรกิจใหม่รองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าใน
อนาคต 

S9:  มีการก่าหนดค่านิยมองค์กรอย่างชัดเจน 
 

W1 : กฟผ . เป็ นรั ฐ วิ สาหกิ จ  จึ งท่ า ให้ การ
ด่าเนินการต้องยึดถือระเบียบเป็นหลัก ท่า
ให้ขาดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการ
ด่าเนินโครงการฯ 

W2: ไม่มีอ่านาจสั่งการในบางมิต ิการขับเคลื่อน
จึงต้องอาศัยความร่วมมือ 

W3: การตัดสินใจล่าช้า มีขั้นตอนมาก กฏ
ระเบียบไม่ยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวใน
การปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมW4: 
ล่าดับการบังคับบัญชาที่ปริมาณมาก ขาด
ความยืดหยุ่น 

W4: ล่าดับการบังคับบัญชาที่ปริมาณมาก ขาด
ความยืดหยุ่น 

W5: บุคลากรไม่กล้าเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน 
W6: พนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่ลาออกจาก 

กฟผ. ท่าให้ กฟผ.พัฒนาคนได้ไม่ต่อเนื่อง 
W7: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม

สอดคล้องกับ 
W8: การปฏิบัติตามค่านิยมในการท่างานยังไม่

ราบรื่น ต้องใช้เวลาในการยอมรับค่านิยม 
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ตารางท่ี 2-4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1: โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่่า 

O2: นโยบายกีดกันทางการค้าส่าหรับสินค้าที่
ผลิตโดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ
มาก 

O3: โครงการฯ ช่วยลดการพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติ 
น้่ามัน และถ่านหินน่าเข้าที่มีราคาผันผวน
และมีแนวโน้มสูงขึ้น 

O4: ราคาที่ลดลงของแผงโซล่าร์เซลล์และระบบ
กักเก็บพลังงาน 

O5: กระแสสังคมสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 
O6: เทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 
O7: เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
O8: โครงการฯช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
O9: กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐ มี พรบ. 

รองรับในการด่าเนินการโครงการฯ อย่าง
ชัดเจน 

T1: การบรรจุโครงการฯเข้าในแผน PDP 2022 
T2: การขออนุมัติโครงการฯจากหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง 
T3: ต้นทุนสูงกว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน 
T4: ผลกระทบกับวิถีชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการฯ 
T5: เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมีการ

เปลี่ยนแปลที่รวดเร็ว 
T6: โครงการฯใช้พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยาน 
T7: กระบวนการในการขออนุมัติโครงการ 

2.3.4 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์

2.3.4.1 การก่าหนดค่าน ่าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอก 

ผู้ศึกษาได้จัดท่าแบบวิเคราะห์เพ่ือหาค่าถ่วงน้่าหนักสภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก และส่งต่อให้กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5 ท่าน เพ่ือให้คะแนนถ่วงน้่าหนักรายประเด็น โดยก่าหนดให้คะแนนถ่วงน้่าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 
1 ซึ่งสรุปได้ดังตามตารางท่ี 2-5 และ 2-6 
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ตารางท่ี 2-5 ค่าน้่าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 
                               คนท่ี 
รายการปจัจัยภายใน 1 2 3 4 5 

ค่าน้่าหนัก 
คะแนนเฉลีย่ 

S1: Structure 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.13 
S2: Strategy 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
S3: System 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S4: Style 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.12 
S5: Staff 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.11 
S6: Skills 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 
S7: Shared Values  0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้่าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส่าคัญต่อการด่าเนินงานของการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเรียงล่าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้      กล
ยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (System) ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skills)  โครงสร้างองค์กร (Structure)  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการ
องค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ค่านิยมขององค์กร (Shared Values) 

ตารางท่ี 2-6 ค่าน้่าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
                                      
คนที่ 
รายการปัจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 
ค่าน้่าหนัก 
คะแนน
เฉลี่ย 

P: Political Factor 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.18 
E: Economic Factor 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.17 
S: Socio-cultural Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
T: Technological Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
E: Environmental Factor 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
L: Law 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้่าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส่าคัญต่อการด่าเนินงานของการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานรียงล่าดับจากมาก-น้อย ได้ดังนี้ ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ปัจจัยด้านการเมือง  (Political Factor) ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ (Economic Factor) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี (Technological Factor) และปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 
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2.3.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท่าแผนปฏิบัติการฯ จ่านวน 8 ท่าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ท่าน เพ่ือให้ประเมิน
ประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงาน โดยให้เป็นล่าดับคะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ด่าเนินงานของ กฟผ. จนถึง “5” หมายถีง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด่าเนินงานของ กฟผ. 
มากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 2-7 และ 2-8 
ตารางท่ี 2-7 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส่าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 
S1: Structure 4.60 S1 3.90 W1 

4.50 S2   
4.50 S3   

S2: Strategy 4.60 S4 3.80 W2 
S3: System 4.44 S5 3.90 W3 
S4: Style 4.20 S6 3.90 W4 
S5: Staff 3.80 S7 3.82 W5 

  4.20 W6 
S6: Skills 4.40 S8 3.70 W7 
S7: Shared Values 4.10 S9 3.20 W8 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.35  3.80  

ตารางท่ี 2-8 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส่าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 
P: Political Factor 4.90 O1 3.93 T1 

  3.73 T2 
E: Economic Factor 4.67 O2 3.60 T3 

4.50 O3   
4.60 O4   

S: Social-cultural Factor 4.60 O5 3.80 T4 
T: Technological 
Factor 

4.60 O6 3.90 T5 
4.80 O7   

E: Environmental Factor 4.80 O8 4.00 T6 
L: Law Factor 4.20 O9 3.90 T7 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.54  3.78  
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จากตารางที่ 2-7 และ 2-8 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีจ่านวน
เป็นบวก ( + ) และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มี
จ่านวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย 
+4.35 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.80 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมี
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.55 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.54 คะแนน 
และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.78 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.76  

2.3.4.4 ค่าคะแนนถ่วงน ่าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาได้ค่านวณและก่าหนดค่าน้่าหนักของคะแนนในการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 2-9 และ 2-10 โดยค่า
คะแนนถ่วงน้่าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความส่าเร็จของการ พัฒนา
โรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานโดยค่าที่มากจะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนากว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้่าหนักจะถูกน่าไปใช้ในการจัดล่าดับความส่าคัญ
ของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 2-9 และ 2-10 
ตารางท่ี 2-9 สรุปผลคะแนนถ่วงน้่าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปจัจัย
ภายใน 

ค่าน้่าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้่าหนัก 
สรุปผล Strengths  

(2) 
Weaknesses 

(3) 
Strengths 
(2) x (1) 

Weaknesses 
(3) x (1) 

S1: Structure 0.13 4.53 3.90 0.59 0.51 0.08 
S2: Strategy 0.25 4.60 3.80 1.15 0.95 0.20 
S3: System 0.15 4.44 3.90 0.67 0.59 0.08 
S4: Style 0.12 4.20 3.90 0.50 0.47 0.03 
S5: Staff 0.11 3.80 4.01 0.40 0.44 -0.04 
S6: Skills 0.14 4.90 3.70 0.69 0.52 0.17 
S7: Shared 
Values 

0.12 4.10 3.20 0.49 0.38 0.11 

รวมคะแนนเฉลี่ย +4.47 -3.86 +0.62 
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ตารางท่ี 2.10 สรุปผลคะแนนถ่วงน ่าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปจัจัยภายนอก 
ค่า

น้่าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ x ค่าน้่าหนัก 
สรุปผล Opportunities 

(2) 
Threats  

(3) 
Opportunities 

(2) x (1) 
Threats  
(3) x (1) 

P: Political Factor 0.18 4.90 3.83 0.88 0.69 0.19 
E: Economic 

Factor 
0.17 4.59 3.60 0.84 0.61 0.23 

S: Social-cultural 
Factor 

0.15 4.60 3.80 0.69 0.57 0.10 

T: Technological 
Factor 

0.15 4.80 3.90 0.72 0.59 0.13 

E: Environmental 
Factor 

0.25 4.80 4.00 1.20 1.00 0.20 

L: Law Factor 0.10 4.20 3.90 0.42 0.39 0.03 
รวมคะแนนเฉลี่ย +4.73 -3.85 0.88 

 จากตารางที่ 2-9 และ 2-10 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้่าหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็น 
จุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.47 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.86 คะแนน 
ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.62 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนน
รวมเฉลี่ย +4.73 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.85 คะแนน สรุปได้ว่า
ปัจจัยที่เป็นโอกาสมี +0.88 

 2.3.4.5 การประเมินต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 เมื่อน่าเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้

ถ่วงน้่าหนักคะแนนแล้ว มาระบุต่าแหน่งในกราฟเรดาห์ ที่ plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน ก็จะสามารถระบุต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กรท่าได้ โดยใช้
แนวคิด TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่งต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน 
ดังนี้ 

1) S-O เป็นต่าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กร
ประเภทนี้จึงควรก่าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
  2) W-O เป็นต่าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมี
จุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด่าเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์กร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
  3) S-T เป็นต่าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน 
แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม  องค์กรประเภทนี้ควรด่าเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน   
เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต  หรือสร้างโอกาส 
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  4)  W-T เป็นต่าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น 
องค์กรที่อยู่ในต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด่าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็นปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้่าหนักปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน ผู้ศึกษาได้น่าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท่าเป็นกราฟเรดาห์ เพ่ือแสดงต่าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของการพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงาน ปรากฏดังแผนภาพที่ 2-8 

 
แผนภาพที่ 2-8 ต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของการพัฒนาโรงไฟฟ้า  

Hydro Floating  Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

  จากแผนภาพที่ 2-8 แสดงให้เห็นถึงต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน มีต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่องค์กรมี
จุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควรก่าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษา
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์   

2.3.4.6 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
การก่าหนดกลยุทธ์ในการด่าเนินการ หรือ WAYs จะได้จากการ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส่าคัญ 5 อันดับแรก ด้วย
เครื่องมือ TOWS Matrix มีรายละเอียดแสดงดังตารางนี้ 
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ตารางท่ี 2.11 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
ปัจจัยภายใน / 

          ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง ( S ) 

S4: สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิ
รูปประเทศด้านพลังงาน 
S8: พนักงานเป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการท่างานสูงในกิจการไฟฟ้า
ปัจจุบัน สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่
รองรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต 
S5: มีการระบุภารกิจ และอ่านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
รวมถึงมีหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ 
S6: การมอบอ่านาจในการบริหารงานอย่างชัดเจน 
S1: กฟผ. เป็นหน่วยงานรัฐ ท่าให้สามารถใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกภูมิภาค 
S2: กฟผ.มีโครงสร้างรองรับในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
S3: กฟผ. มีความมั่นคงและมีเครดิตทางการเงินที่
ดีช่วยให้สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่าย 

จุดอ่อน ( W ) 
W3: การตัดสินใจล่าช้า มีข้ันตอนมาก 
กฎระเบียบไม่ยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 
W4: ล่าดับการบังคับบัญชาที่ปริมาณมาก ขาด
ความยืดหยุ่น 
W7: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับ 
W1: กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงท่าให้การ
ด่าเนินการต้องยึดถือระเบียบเป็นหลัก ท่าให้ขาด
ความยืดหยุ่น คล่องตัวในการด่าเนินโครงการฯ 
W2: ไม่มีอ่านาจสั่งการในบางมิติ การขับเคลื่อน
จึงต้องอาศัยความร่วมมือ 
W5: บุคลากรไม่กล้าเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน 
W6: พนักงานรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่ลาออกจาก 
กฟผ. ท่าให้ กฟผ.พัฒนาคนได้ไม่ต่อเนื่อง 

โอกาส ( O ) 
O8: โครงการฯช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
O1: โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่่า 
O2: นโยบายกีดกันทางการค้าส่าหรับสินค้าที่ผลิต
โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก 
O3: โครงการฯ ช่วยลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ 
น้่ามัน และถ่านหินน่าเข้าที่มีราคาผันผวนและมี
แนวโน้มสูงข้ึน 
O4: ราคาที่ลดลงของแผงโซล่าร์เซลล์และระบบ
กักเก็บพลังงาน 
O6: เทคโนโลยีแผงโซล่าร์เซลล์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
O7: เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
O5: กระแสสังคมสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 

กลยุทธ์เชิงรุก ( S-O ) 
S4O1O2O8O3:พัฒนากลไกการมสี่วนร่วมใน
การชว่ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก
ไซคส์นับสนุนและพัฒนาการการขับเคลื่อน 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมระบบกัก
เก็บพลังงาน สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต่่า และการกีดกันสินค้าที่ใช้พลังงานใน
การผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก 
ช่วยลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ น้่ามัน และถ่าน
หินน่าเข้าที่มีราคาผันผวนและมีแนวโน้มสูงข้ึน 
S5O6O7: กฟผ.ต้องพัฒนาระบบงานในการ
วางแผน ควบคุม และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของ 
Hydro-Floating Solar HybridPlant ร่วมระบบ
กักเก็บพลังงานให้ความม่ันคง และเชื่อถือได้  
S8O6O7O5: กฟผ.พัฒนาบุคคลกรเพื่อรองรับ
ธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทน ให้มีความ
เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะองค์
ความรู้ด้าน Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วม
ระบบกักเก็บพลังงาน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข ( W-O ) 
W1O1O2: กฟผ.ต้องปรับปรุงกฏระเบียบ และ
ข้ันตอนการท่างานให้มีความรวดเร็ว และยืดหยุ่น
มากข้ึน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
W5O1O2: กฟผ.สื่อสารให้พนักงานได้ตระหนักใน
การที่ต้องเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ( Mind Set ) 
เพื่อรองรับเทคโนโลยี และทิศทางการเปลี่ยนผ่าน
ของเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อ
สนับสนุนนโยบายสู่สังคมคาร์บอนต่่า 

 

อุปสรรค ( T ) 
T6: โครงการฯใช้พื้นที่อนุรักษ์และอุทยาน 
T1: การบรรจุโครงการฯเข้าในแผน PDP 2022 
T2: การขออนุมัติโครงการฯจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 
T3: ต้นทุนสูงกว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน 
T5: เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
T4: ผลกระทบกับวิถีชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการฯ 
T7: กระบวนการในการขออนุมัติโครงการ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ( S-T ) 
S1T1T6: ท่าความเข้าใจกับส่านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ( สนพ.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ในการอนุมัติเพิ่มสัดส่วน 
Hydro-Floating Solar HybridPlant ร่วมระบบ
กักเก็บพลังงานในแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ ( PDP )  
S1S4T4: กฟผ.ให้ความรู้และท่าความเข้าใจกับ
ชุมชนที่อยู้ใกล้กับแผนงานของโครงการ 

กลยุทธ์เชิงรับ ( W-T ) 
W6W7T1T2T5: แต่งต้ังหน่วยงานที่ท่าหน้าที่ใน
การศึกษาและติดตามเทคโนโลยีด้าน Solar Cell 
และระบบกักเก็บพลังงานสม่่าเสมอเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาจ
ส่งผลกระทบต่อการศึกษา การวิเคราะห์โครงการ 
และการตัดสินใจ 
W1T1T4: ประชาชนต่อต้านแผนของโครงการ 
เนื่องจากขาดความรู้ และความเข้าใจ 

 

 

 



 
 

  

บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro - Floating Solar Hybrid
ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

การศึกษาครั้งนี้ ได้มีตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating 
Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 5 ปี   
(พ.ศ.2566 – 2570 ) และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าองค์การมีจุดแข็งที่
สอดคล้องกับโอกาส ดังนั้นองค์การจึงควรก าหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์การศึกษานี้ จึงให้ความส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือ
การผลิตไฟฟ้า โดยค านึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ส่งผลให้ “ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและความ
เชื่อถือได้ (Enhancing Power System Stability and reliability)” เพ่ือให้ความมั่นคงและความ
เชื่อถือได้ด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วสิัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” 
พันธกิจ (Mission) 
เป็นองค์การหลักเพ่ือรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือความสุขของคนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าประสงค์ (Goals)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือการ

เติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  
1.1  กฟผ. สร้างนวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่  
1.2  การมีส่วนร่วมในนโยบายช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ตารางท่ี 3-1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานสะอาดที่รองรับได้ 

ร้อยละ 20 21 22 25 30 

2. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง 
ในการด าเนินงานของ กฟผ.  

พันตัน 
CO2 

750 802 820 850 900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคง 
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตขององค์การ 

เป้าประสงค์  
2.1 ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง และลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 
2.2 กฟผ. ขับเคลื่อนองค์การ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลควบคุมระบบไฟฟ้า 

ตารางท่ี 3-2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด หน่วย 
ปี พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.ดัชนีความมั่นคงในการส่งมอบไฟฟ้า ( 
Energy Not Served : ENS = ผลรวม
ของพลังงานไฟฟ้าหยุดจ่าย/ผลรวมของ
พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่าย) 

หน่วยต่อ
ยอดขาย
ล้าน
หน่วย 

< 1.11 < 1.10 < 1.08 < 1.06 < 1.04 

2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ต่อ ยอดขายไฟฟ้า(OPEXs) ไม ่
มากกว่า 

สตางค ์
ต่อ kWh 

14.20 14.00 13.90 13.80 13.70 

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYs)  

การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ หรือ WAYS จะได้จากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS 
Matrix เพ่ือมาวิเคราะห์ทางเลือกชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ และจากการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
พบว่ามีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เอ้ือต่อการแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating 
Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
แสดงถึงองค์การมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน จึงมุ่งเน้น
กลยุทธ์เชิงรุก ดังตารางที่ 3-3  
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ตารางท่ี 3-3 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส และการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก 

ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ์เชิงรุก 
S4O1O2O8O3: พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์
สนับสนุนและพัฒนาการการขับเคลื่อน Hydro-
Floating Solar Hybrid ร่วมระบบกักเก็บพลังงาน 
สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า และ
การกีดกันสินค้าที่ใช้พลังงานในการผลิตที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก ช่วยลดการพ่ึงพิงก๊าซ
ธรรมชาติ น้ ามัน และถ่านหินน าเข้าที่มีราคาผัน
ผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น 

- ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม Hydro-Floating 
Solar Hybridร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

- พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ 

 

S8O6O7O5 : กฟผ.พัฒนาบุคคลกรเพ่ือรองรับ
ธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทน ให้มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมระบบกักเก็บ
พลังงาน 

- พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้าน Hydro-
Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน 
 

S5O6O7: กฟผ.ต้องพัฒนาระบบงานในการ
วางแผน ควบคุม และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของ 
Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมระบบกักเก็บ
พลังงานให้มีความมั่นคง และเชื่อถือได้  
 

- พัฒนาระบบการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

- พัฒนาระบบการสั่งการการผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

- บูรณาการระบบข้อมูลเพื่องานควบคุมระบบ
ไฟฟ้า 

- พัฒนาระบบการควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉรียะ 
Hydro - Floating Solar ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน 
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ดังนั้น จึงได้สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ได้ดังตารางที่ 3-4 
และตารางท่ี 3-5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด และ 3 กลยุทธ์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3-4 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. สร้างนวัตกรรม
พลังงานสีเขียวสู่
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
เพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

1.1 กฟผ.สร้าง
นวัตกรรมโรงไฟฟ้า
พลังงานสีเขียวสู่
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่  

1) ร้อยละสัดส่วน
ก าลังผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานสะอาดที่
รองรับได้ 
 

1) พัฒนาระบบข้อมูล
องค์ความรู้ด้าน Hydro-
Floating Solar Hybrid
ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน 
2)ขับเคลื่อนการพัฒนา 
นวัตกรรม Hydro-
Floating Solar Hybrid
ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน 

1.2 การมีส่วนร่วมใน
นโยบายช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซค์ 
 

2) ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์
ที่ลดลง ในการ
ด าเนินงานของ 
กฟผ.( พันตัน CO2 ) 

3)พัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมในการช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊
อกไซค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้า เพ่ือความมั่นคง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การเติบโตขององค์การ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด และ 4 กลยุทธ์ รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3-5 

ตารางที่ 3-5 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

2. จัดหาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า เพื่อ
ความมั่นคง และสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการ
เติบโตขององค์การ 
 

2.1 ระบบไฟฟ้ามี
ความมั่นคง และลด
ต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้า ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

1.ดัชนีความมั่นคงใน
การส่งมอบไฟฟ้า : 
ENS 
2. สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน 
ต่อ ยอดขายไฟฟ้า
(OPEXs) ไม่มากกว่า 
( สตางค/์Kwh ) จาก
ปีที่ผ่านมา 

1) พัฒนาระบบการ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้า
ด้วยแสงอาทิตย์แบบ
ลอยน้ า 
2) พัฒนาระบบการสั่ง
การการผลิตไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 
 

2.2 กฟผ. ขับเคลื่อน
องค์การ ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิตอลควบคุมระบบ
ไฟฟ้า 

1) ระบบข้อมูล
ส าหรับรองรับงาน
ควบคุมระบบไฟฟ้า 
2) ระบบ
โปรแกรมควบคุม
ระบบไฟฟ้าอัจฉรียะ 
Hydro - Floating 
Solar & Battery 
Storage 

3) บูรณาการระบบ
ข้อมูลเพ่ืองานควบคุม
ระบบไฟฟ้า 
4) พัฒนาระบบการ
ควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉ
รียะ Hydro - Floating 
Solar ร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงาน 
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3.4 มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS: แผนงาน/โครงการ) 
จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.3 สามารถน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 กฟผ.สร้างนวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้าน Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับ

ระบบกักเก็บพลังงาน  
แผนงานที่ 1.1 แผนพัฒนาสมรรรถนะบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. โครงการอบรม
พนักงานด้าน
เทคโนโลยี Hydro-
Floating Solar 
Hybrid ร่วมกับ
ระบบกักเก็บ
พลังงาน 

เพ่ือให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเชิง
ทฤษฎีการใช้
งานเทคโนโลยี 

จ านวนครั้ง
การอบรม/
สัมมนา 
อย่างน้อย 
4 ครั้งต่อปี 

4 4 4 4 4 ฝ่ายพัฒนา
บุคคลากร  
  

2. โครงการศึกษา ดูงาน
ด้านเทคโนโลยี 
Hydro-Floating 
Solar Hybrid 
ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงานต่างประเทศ 

เพ่ือให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเชิง
ปฏิบัติการใช้
งานเทคโนโลยี 

จ านวนครั้ง
การอบรม/
สัมมนา 
อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี 

1 1 1 1 1 ฝ่ายพัฒนา
บุคคลากร  
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ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ( ต่อ ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 กฟผ.สร้างนวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้าน Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับ

ระบบกักเก็บพลังงาน  
แผนงานที่ 1.2 แผนพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อจัดท าแนวทาง Hydro-Floating Solar Hybrid 

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1. โครงการศึกษา 
วิเคราะห์ และจัดท า
ระบบข้อมูล Solar 
Floating 

เพ่ือเข้าใจ
ข้อมูลเชิงลึก
ด้าน Solar 
Floating 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 
 
 
 

100 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า  
 
 
 

2. โครงการศึกษา 
วิเคราะห์ และจัดท า
ระบบข้อมูกักเก็บ
พลังงาน 

เพ่ือเข้าใจ
ข้อมูลเชิงลึก
ด้านระบบกัก
เก็บพลังงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 
 
 
 

100 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า 
 
 
 

3. โครงการพัฒนาเวป
ไซค์เพ่ือเป็น KM 
Corner 

เพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลได้
สะดวก 
รวดเร็ว 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

100 - - - 
 

- ฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 กฟผ.สร้างนวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม Hydro-Floating Solar Hybrid& Battery 

Storage  
 

แผนงานที่ 2.1 แผนพัฒนานวัตกรรมด้าน Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการวิเคราะห์ 
และออกแบบการน า
ระบบกักเก็บพลังงาน 
ร่วมกับ Hydro – 
Floating Solar 
Hybrid 

เพ่ือทราบ
ความ
เหมาะสม
คุณสมบัติของ
ระบบกักเก็บ
พลัง 

รายงานผล
การ
วิเคราะห์
และ
ออกแบบ
ระบบกัก
เก็บ
พลังงาน 

100 
 
 
 
 
 
 

- 100 100 - ฝ่ายวางแผน
ระบบไฟฟ้า  

2.โครงการพัฒนา 
Hydro – Floating 
Solar Hybrid ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงาน 

เพ่ิมสัดส่วน
ก าลังผลิต
ไฟฟ้าจาก
พลังงาน
สะอาด 

ร้อยละ
ความส าเร็
จของการ
พัฒนา 

  100 - - - - ฝ่ายก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

3.โครงการขยายการ
พัฒนา Hydro – 
Floating Solar 
Hybrid ร่วมกับระบบ
กักเก็บพลังงาน 

เพ่ิมสัดส่วน
ก าลังผลิต
ไฟฟ้าจาก
พลังงาน
สะอาด 

จ านวนการ
ขยายการ
น าระบบ
กักเก็บ
พลังงานไป
ใช้ 

   2 1 ฝ่ายก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ( ต่อ ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อความม่ันคง และสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือการเติบโตขององค์การ 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 กฟผ. ขับเคลื่อนองค์การ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลควบคุมระบบไฟฟ้า 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉรียะ Hydro - Floating Solar 

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
แผนงานที่ 1.1 แผนการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมระบบไฟฟ้า

อัจฉรียะ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1.โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การควบคุมระบบ
ไฟฟ้า 

เพ่ือให้มีระบบ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

มีระบบ
ฐานข้อมูล   
( ระบบ ) 

1      ฝ่ายควบคุม
ระบบ
ก าลังไฟฟ้า  
  

2.โครงการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าอัจฉรียะ 

เพ่ือให้
โปรแกรม
ระบบควบคุม 
Hydro-
Floating 
Solar Hybrid 
ร่วมกับระบบ
กักเก็บ
พลังงาน 

มีโปรแกรม
อัจฉรียะ
ควบคุม
ระบบ
ไฟฟ้า ( 
จ านวน
โปรแกรม ) 

1     ฝ่ายควบคุม
ระบบ
ก าลังไฟฟ้า  
 

3.โครงการปรับปรุง
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าอัจฉรียะ 

เพ่ือให้
โปรแกรม
ระบบควบคุม 
Hydro-
Floating 
Solar Hybrid 
ร่วมกับระบบ
กักเก็บ
พลังงาน 

มีการ
ปรับปรุง
โปรแกรม  
( จ านวน
ครั้งการ
ปรับปรุง ) 

 1 1 1 1 ฝ่ายควบคุม
ระบบ
ก าลังไฟฟ้า  
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3.5 แผนท่ียุทธศาสตร์ 

 ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) โดยก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละ
มิติ ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) จ าแนกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 3-1 และแสดงกรอบความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ตามแผนภาพที่ 3-2 ดังนี้  

มิติที่  1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เป้าประสงค์ที่
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน และผู้รับบริการ  

เป้าประสงค ์
R.1 มีโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
R.2 กฟผ. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
R.3 ลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้ามีความม่ันคง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
R.4 มีโปรแกรมอัจฉรียะช่วยในการควบคุมระบบไฟฟ้า 

 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Save the customer) เป้าประสงค์ที่ให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 

เป้าประสงค ์
S.1 ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ 

S.2 คุณภาพอากาศดีข้ึนช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 มิติที่  3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) 
เป้าประสงค์ที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรต้องการทรัพยากร (นอกเหนือ
บุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เป้าประสงค ์
M.1 พัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro – Floating Solar   Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

M.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลควบคุมระบบไฟฟ้า 

 มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity building) เป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์
C.1 พัฒนาบุคลากร กฟผ. มีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี Hydro - Floating Solar 

ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

จากการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar 
Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน และการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้   

4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนขับเคลื่อนการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ โดยได้ศึกษาการท างานร่วมกันของโรงไฟฟ้า Hydro-
Floating Solar Hybrid และระบบกับเก็บพลังงาน กับโรงไฟฟ้าหลัก 

4.1.1 ผลกระทบต่อการใช้โรงไฟฟ้าหลักเพื่อรองความต้องการใช้ไฟฟ้ารายวันของ
ประเทศ 

 แม้ว่าโรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid จะมีประโยชน์ในด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาที่มีแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้โรงไฟฟ้า Hydro-
Floating Solar Hybrid เป็นปริมาณมากอาจท าให้เกิดปัญหาก าลังไฟฟ้าเกินในช่วงเวลากลางวัน 
รวมถึงก าลังไฟฟ้าขาดในช่วงกลางคืน ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าหลักจ่ายก าลังไฟฟ้าได้น้อยในช่วงกลางวันแต่
จ่ายไฟมากในช่วงกลางคืน ดังแผนภาพ 4-1 ซ่ึงแสดงการจ าลองการจ่ายก าลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลัก
แต่ละประเภทตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวัน จากแผนภาพจะเห็นว่า เมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า ก าลังผลิตรวม 3 ,100 เมกะวัตต์ จะส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลัก จ่ายก าลังไฟฟ้าเพียง 69% ซึ่งต่ ากว่าค่าขีดจ ากัดความสามารถทาง
เทคนิคของโรงไฟฟ้าที่ 70-75% ในช่วงกลางวัน ขณะที่จะสามารถจ่ายไฟฟ้า 100% ในช่วงกลางคืน 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะสูงกว่า 3,100 เมกะวัตต์ โดยเมื่อพิจารณากรณีมีปริมาณ
ก าลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเป็น 2 เท่า (6,200 เมกะวัตต์) จะท าให้โรงไฟฟ้า
หลักจ่ายก าลังไฟฟ้าต่ ากว่า 50% ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในด้านเทคนิค 
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แผนภาพที่ 4-1 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลักแต่ละประเภทตามความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในหนึ่งวัน 
 

4.1.2  แนวคิดการใช้โรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid และระบบกับเก็บ
พลังงานร่วมกับโรงไฟฟ้าหลัก 

เพ่ือให้โรงไฟฟ้าหลักสามารถเดินเครื่องโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ติด
ข้อจ ากัดทางเทคนิค แม้จะมีก าลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงก าหนดให้โรงไฟฟ้าหลัก
จ่ายก าลังไฟฟ้าคงที่ตามการเดินเครื่องจริงที่คิดจากค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2019 
ดังแสดงในแผนภาพ 4-2 ซึ่งจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าหลักสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าได้คงที่ไม่ต่ ากว่า 21,921 
เมกะวัตต์ และในส่วนที่เกินหรือขาด สามารถใช้โรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid และระบบ
กับเก็บพลังงาน ในการจ่ายก าลังไฟฟ้าชดเชยความต้องการใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวัน  จากแผนภาพจะเห็น
กราฟความต้องการใช้ไฟฟ้า 2 เส้น คือกราฟสีส้ม แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งกินเวลา
ประมาณ 9 เดือน และกราฟเส้นประสีฟ้า แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงฤดูร้อน พลังงาน
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ไฟฟ้าที่ขาดของการใช้ไฟฟ้าทั่วไปมีหน่วยเป็น กิกกะวัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้ ค่า Base load Generation 
สามารถยกข้ึนได้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 

 
แผนภาพที่ 4-2 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากรณีก าหนดให้โรงไฟฟ้าหลักจ่ายไฟคงที่ในปี 

ค.ศ. 2019 

เพ่ือเติมเตม็ช่องว่างระหว่างโรงไฟฟ้าหลักและความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในทุกช่วงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าหลัก จึงจ าเป็นต้องน าก าลังไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid และระบบกับเก็บพลังงาน มาใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักโดย
ไม่มีผลกระทบด้านเทคนิค  ทั้งนี้การค านวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการของ โรงไฟฟ้า Hydro-
Floating Solar Hybrid และระบบกักเก็บพลังงาน ท าได้โดยการหาพ้ืนที่ระหว่างความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่พิจารณา และค่า Base load Generation ที่ 21,921 เมกะวัตต์ โดยในช่วงเวลา 07.00 - 18.00 น. 
จะเป็นพ้ืนที่การจ่ายก าลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า ขณะที่ช่วงเวลา 
18.00 - 21.00 น. จะเป็นพ้ืนที่การจ่ายก าลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ า และช่วงเวลาที่เหลือจะเป็น
พ้ืนที่การจ่ายก าลังไฟฟ้าของระบบกับเก็บพลังงาน จากแผนภาพที่ 4-3 แสดงกราฟกราฟความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ารายวันของปี ค.ศ. 2019 และ ปี ค.ศ. 2025 ซึ่งค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า Hydro-Floating Solar Hybrid และระบบกับเก็บพลังงานแสดงดังตารางที่ 4-1 (ทั้งนี้ ไม่
พิจารณาปี ค.ศ. 2020-2021 เนื่องจากเกิดวิกฤตโรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 ท าให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด
ไม่เพ่ิมข้ึน) 
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แผนภาพที่ 4-3 ภาพจ าลองการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากรณีก าหนดให้โรงไฟฟ้าหลักจ่ายไฟคงที่ในปี 

ค.ศ. 2025 
 
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าความต้องการไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับ โรงไฟฟ้า Hydro-
Floating Solar Hybrid ภายใต้ PDP 2018 Rev.1 

ปี 
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด  
ณ เวลาตรงช่ัวโมง  

(เมกะวัตต์) 

พลังไฟฟ้า (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) 
โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 
โรงไฟฟ้าพลังงานน  า ระบบกกัเก็บพลังงาน 

2019 30,373 67,956 21,089 43,352 
2022 31,373 79,956 21,089 55,352 
2023 32,373 91,956 21,089 67,352 
2024 33,373 103,956 21,089 79,352 
2025 34,373 115,956 21,089 91,352 
2026 35,373 127,956 21,089 103,352 
2027 36,373 139,956 21,089 115,352 

จากตารางที่ 4-1 จะเห็นว่าในปี ค.ศ. 2022 ระบบต้องการพลังไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ าประมาณ 79,956 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบกับเก็บพลังงานเท่ากับ 55,352 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนคงที่ไปจึงถึงปี ค.ศ. 
2027 เพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าให้พอเพียง 
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4.2 ข้อเสนอแนะในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้งาน 

4.2.1 เนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro – Floating Solar Hybrid 
ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานจะประสบความส าเร็จได้ดีนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือและการยอมรับ
จากประชาชนที่ต้องอาศัยบริเวณพ้ืนผิวน้ าของเขื่อนในการประกอบอาชีพและสัญจร ดังนั้น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่ของโครงการฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมจ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้าง
อาชีพและช่วยเหลือสังคมให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับของสังคม วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆที่โครงการฯใช้งาน จ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของทุ่นลอยน้ าและระบบยึดโยง ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลประโยชน์ของโครงการฯ ในเรื่อง
ต่างๆ อาทิเช่น ทุ่นลอยน้ าจะช่วยลดการระเหยของน้ าในเขื่อน , การผสมผสานการท างานแบบ 
Hybrid ระหว่างการปล่อยน้ าของเขื่อน การกักเก็บพลังงาน และพลังงานจากแสงอาทิตย์ในช่วง
กลางวัน จะช่วยเพ่ิมเสถียรภาพในการจ่ายพลังงาน ลดปัญหาการจ่ายไฟไม่ได้ในช่วงกลางคืน , 
โครงการฯจะเพ่ิมปริมาณก าลังผลิตที่มาจากพลังงานสะอาด โดยไม่มีต้นทุนค่าที่ดินและใช้อุปกรณ์
ระบบส่งอย่างมีประสิทธิภาพ, การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้า 
เนื่องจากโครงการฯ จะช่วยลดการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน เป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการฯในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการไป
ได้โดยเร็วและได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 

4.2.2 โรงไฟฟ้า Hydro – Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน จะมี
การใช้แผงโซลาร์เซลล์ และระบบกักเก็บพลังงานเป็นอุปกรณ์หลัก ดังนั้นการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆในโครงการจะต้องพิจารณาให้มีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อาทิเช่น 
การซ่อมแซมแผงโซล่าร์เซลล์ที่เกิดความขัดข้องเสียหาย จะต้องสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ที่เหลือ , การออกแบบระบบกักเก็บพลังงาน จะต้อง
ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะเซลล์ที่เกิดความเสียหายได้, การออกแบบติดตั้งแบตเตอรี่ ควรที่จะ
รองรับการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและเปลี่ยนแปลงขนาดแบตเตอรี่ได้ตามความเหมาะสมของ
สภาพระบบไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องด้วยสภาวะโลกรวน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าสถิติที่เคยเป็นมา ดังนั้น ส่วนที่เป็นทุ่นลอยน้ า
และระบบยึดโยงจะต้องออกแบบ ไม่เพียงแต่ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามปริมาณกักเก็บน้ าภายในเขื่อนเท่านั้น แต่ยังต้องรองรับปัจจัยอ่ืน เช่น ลม
พายุ คลื่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทุ่นด้วย 

4.2.3 จากกระแสโลกที่มุ่งไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลง 
COP26 ที่ประเทศไทยประกาศเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนปี ค.ศ.2050 และการปล่อยคาร์บอน
เป็นศูนย์ปี ค.ศ.2065 ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรเร่งสนับสนุนแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า 
Hydro – Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน มาใช้งานในเขื่อนที่มีศักยภาพ และมี
ความพร้อม ซึ่งความพร้อมดังกล่าวรวมไปถึง ต้นทุนของแผงโซล่าร์เซลล์   ต้นทุนของทุ่นลอยน้ าและ
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ระบบยึดโยง  ต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงาน และแนวโน้มราคาในอนาคต  ศักยภาพการรองรับ
พลังงานของระบบส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. ควรพิจารณาความเป็นไปได้ดังกล่าว ไม่เพียงเท่าที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปี 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev1) 
ที่ก าหนดสัดส่วนก าลังผลิตจาก Hydro – Floating Solar Hybrid รวมที่ 2,725 เมกะวัตต์ ภายในปี 
พ.ศ.2580 แต่เพียงเท่านั้น แต่ กฟผ. ควรพิจารณาศักยภาพและข้อจ ากัดกรณีการเพ่ิมก าลังผลิตให้
มากกว่าและเร็วกว่าที่ก าหนดไว้ข้างต้น นอกจากนี้ พ้ืนที่ผิวน้ าที่เป็นไปได้ของโครงการฯ ส่วนหนึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การท าบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หรือกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในประเด็นการขอใช้พ้ืนที่อุทยานฯในการด าเนินโครงการฯ จะช่วยให้ กฟผ . 
สามารถด าเนินการขอใช้พื้นที่ผิวน้ าในส่วนที่เป็นอุทยานฯได้รวดเร็วมากขึ้น  

4.2.4 สืบเนื่องจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ท าให้เกิดความผันผวนของ
เชื้อเพลิงน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ทั้งด้านปริมาณที่เกิดความขาดแคลน และด้านราคาที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องด้วยประเทศรัสเซียถือเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซธรรมชาติเหลว 
หรือ LNG) เป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็นกว่า 1 ใน 4 ของตลาดโลก รวมไปถึงยังส่งออกน้ ามันและ
ถ่านหินเป็นอันดับ 3 ของโลก ดังนั้น การคว่ าบาตรของประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาต่อประเทศ
รัสเซีย จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น โดย ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2565 ประชาชนต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 4.00 บาท/หน่วย และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 5.00 
บาท/หน่วย ในช่วงต้นปี พ.ศ.2566 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยกว่า 50-60% 
มาจากก๊าซธรรมชาติ ทังนี้ ในสภาพปัจจุบัน ไม่มีความชัดเจนว่าของความขัดแย้งดังกล่าวจะยุติลง
เมื่อใด จึงคาดการณ์ว่าสงครามทางเศรษฐกิจก็จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนพลังงาน
ทั้งถ่านหินน้ าเข้า ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ ามัน ก็จะยังคงมีความผันผวน และความไม่แน่นอนสูง 
ประกอบกับกระแสโลกได้มีการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน ดังนั้นแผนปฏิบัติ
การด้านพัฒนาโรงไฟฟ้า Hydro – Floating Solar Hybrid ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ที่จะสามารถช่วย
ลดผลกระทบจากปัญหาราคาค่าเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน และสนับสนุนนโยบายการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกได้ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

New Wave Program ( NWP ) Business Leadership 
Development  Cornell University (พ.ศ. 2561) 

ประวัติต าแหน่งการท างาน 

 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า 2. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2565) 

 ด ารงต าแหน่งวิศวกรระดับ 11 ฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560) 

 ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองบ ารุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558) 

 ด ารงต าแหน่งวิศวกรระดับ 9 ท าหน้าที่หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสายส่ง 
กองบ ารุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554) 

 ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกบ ารุงรักษาสายส่ง 3 
กองบ ารุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549) 

 ด ารงต าแหน่งวิศวกรระดับ 4 กองบ ารุงรักษาสายส่ง เขต 3 
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2535) 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมระบบก าลังไฟฟ้า 2.  
         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
         กระทรวงพลังงาน 
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